
/NU!»u§kusuz, Diinyanin adeta yuvarlak bir koy haline geldigi bir

devirde yasiyoruz. insanlar, teknoloji sayesinde diinyanin neresinde

olursa olsunlar, birbirlerinin kultiiru, ya§ayislan, inanglan

konusunda istedikleri bilgiyi edinebilmekte, aralannda iletisjm

kurabilmektedirler. Artik insanlar eskisi gibi herhangi bir kiilttire,

dine, ideolojiye koriikoriine bagli kalmamakta; bunlan aragtirmakta,

ogrenmekte, hatta tenkid edebilmektedirler.

islam Dini'nin alt-gruplanndan, Ehl-i Sunnet'ten sonra en biiyuk

kitleye sahip §ia'nin, biitiin musliimanlarm temel nokta olarak

kabul ettigi Kur'an-i Kerim hakkmdaki goriislerini, imkanimiz

blgusiinde incelemeye gah§tik.

Acaba §ia'nm Kur'an konusunda Ehl-i Siinnette ortak noktalan

var mi? ihtilaf ettikleri noktalar nelerdir? Elimizdeki mushafin

sihhati konusunda §iipheleri var mi? Onlara atfedilen "Kur'Sn'in

muharref oldugu" iddialarimn gergeklik payi nedir?... gibi sorulara

cevap bulmaya gali§tik.

Bu minvaide evvela, Giri§ Bolumunde Ehl-i Siinnetin gorii§leri

gergevesinde Kur'an'in kisa bir tariht geli§imini verdik. §ia'nm

genel bir tarihi seyri ve ozellikle Isna A§eriyye firkasintn temel

gorus. prensiplerini kisaca anlattiktan sonra, onlann Ehl-i Sunnetle

ihtilaf etmelerinin temel sebebi olan imamet konusunu ve buna

bagli ismet, mehdilik, ric'at ve takiyye konulanm Kur'an gorusjeri

uzerinde dogrudan etkili olmalan hasebiyle biraz daha geni§

olarak ele aldik.

§ia'nin Kur'an-i Kerim hakkmdaki genel goriisjerini; onun ardindan

da Kur'an-i Kerim hakkinda kendilerine atfedilen tahrif iddialanni,

onlardan hem Kur'anda tahrifin yapildigi iddiasinda olan. hem
de bu tahrif iddiasina karsj gikan alimlerin gbru§leri gergevesinde

ele almaya galishk.
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ONSOZ

Kur'an-i Kerim'i insanliga bir hidayet rehberi

olarak insanlik alemine gonderen Yiice Allah'a hamd;

kendisine indirilen Kur'an'i eksiksiz olarak insanlik

alemine sunan sevgili Peygamberimiz Muhammed

Mustafa (s.a.v.)'e, Ehl-i Beytine, Ashab-i Kiram'a ve

butiin miiminlere salat-u selam olsun. .

.

Ku§kusuz, Dunyamn adeta yuvarlak bir koy

haline geldigi bir devirde ya§iyoruz. tnsanlar, tekno-

loji sayesinde diinyanm neresinde olursa olsunlar,

birbirlerinin kiilturu, ya§ayi§lan, inanglan konusunda

istedikleri bilgiyi edinebilmekte, aralarmda ileti§im

kurabilmektedirler. Artik insanlar eskisi gibi herhangi

bir kultiire, dine, ideolojiye koriikoriine bagli kalma-

makta; bunlari ara§tirmakta, ogrenmekte, hatta tenkid

edebilmektedirler. Bu durum, onlan "insanligm ortak

mail" diye nitelendirebilecegimiz bir takim degerler,

kriterler etrafmda toplanmalarmi saglamaktadir. Bu

minvalde milletler arasi sosyal-kiiltiirel anla§malar,

etkinlikler; dim §uralar, dinler arasi diyalog gibi faali-

yetler diizenlenmektedir. Dogrusu bunlar, "insanligm

gelecegi, mutluluk ve refahi" acismdan sevindirici

hususlardir. Ancak sunu belirtmek gerekir ki, soz ko-



nusu etkinlikler, mesela dinler arasi diyalog toplanti-

lari, goru§meleri yapilmadan once bunlann bir alt

grubu, mesela butiin dinlerin bir gercegi olan mez-

heplerin, oncelikle ait olduklan din cercevesinde diya-

log kurmalan, ortak noktalarim belirleyip bir muta-

bakata varmalan elzemdir.

Bu diisunceden hareketle Islam Dini'nin alt-

gruplarmdan, Ehl-i Siinnetten sonra en biiyuk kitleye

sahip Sia' nm, biitiin musliimanlarm temel nokta ola-

rak kabul ettigi Kur'an-i Kerim hakkmdaki goru§leri-

ni, imkammiz olgiisiinde incelemeye caligtik.

Acaba Sia'nm Kur'an konusunda Ehl-i Siinnetle

ortak noktalan var mi? thtilaf ettikleri noktalar neler-

dir? Elimizdeki mushafm sihhati konusunda suphele-

ri var mi? Onlara atfedilen "Kur'an'm muharref oldu-

gu" iddialarmm gergeklik payi nedir?... gibi sorulara

cevap bulmaya galigtik.

Bu minvalde evvela, Giri§ Bolumunde Ehl-i

Sunnetin gorii§leri cergevesinde Kur'an-i Kerim'in ki-

sa bir tarihi geli§imini verdik. Birinci Bolumde, §ia'nin

genel bir tarihi seyri ve ozellikle Isna Aseriyye firkasi-

* "§ia" ifadesinden genel olarak, guniimiizde Iran ve Irak gibi bolgeler-

de varhgim siirdiiren Siilerin mensup oldugu "Isna Ageriyye" diger

adlanyla Caferi mezhebi/firkasi kast edilmijtir. H.G.
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ran temel goriis. prensiplerini kisaca anlattiktan sonra,

onlarm Ehl-i Siinnetle ihtilaf etmelerinin temel sebebi

olan imamet konusunu ve buna bagli ismet, mehdilik,

ric'at ve takiyye konulanni Kur'an gorii§leri iizerinde

dogrudan etkili olmalan hasebiyle biraz daha geni§

olarak ele aldik. tkinci Bolumde, Sia'nin Kur'an-i Kerim

hakkmdaki genel g6rii§lerini; Uguncti Bolumde de

Kur'an-i Kerim hakkmda kendilerine atfedilen tahrif

iddialarmi, onlardan hem Kur'an'da tahrifin yapildigi

iddiasmda olan, hem de bu tahrif iddiasma kar§i gi-

kan alimlerin gorii§leri gergevesinde ele almaya gali§-

hk.

Cenab-i Hakk'tan bu gali§manm hayirlara vesi-

le olmasim niyaz ederim. .

.

Hiiseyin GUNES

Mardin - 2007
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GiRi§

KUR'AN'A GENEL BJR BAK1§

1. Kur'an'in Tanimi

"Oku! Yaratan Rabbin adina. insani Mr yumurta

Mcresinden yaratan. Oku! Qimkii Rabbin sonsuz kerem

sahibidir. tnsana kalemi kullanmayi ogretendir. insana bil-

medigini belleten.

"

Miladi yedinci yuzyilm baglarmda, insamn mii-

tevazi biyolojik kokeni yamnda, §uur . e aklma da

telmihte bulunan 96. surenin ('Alak) bu ilk ayetleriyle

ba§layan Kur'an vahyi, Peygamberimiz Hz. Muham-
med'in (s.a.v.) vefatmdan kisa bir sure once nazil olan

2. surenin (Bakara) 281. ayetiyle noktalandi:

"Allah'a doneceginiz, soma herkesin kazananin ken-

disine eksiksiz geri verilecegi ve hie kimsenin haksizliga

ugrahlmayacagi guniin bilincinde olun.
"
x

"Kur'an" kelimesinin kokeni hakkmda ihtilaf

olmakla birlikte; "k-r-'a" fiilinden tiiremis. olup, lugat

olarak, "ism-i mef'ul" vezniyle "okunan" (kitap) de-

1 Esed, Muhammed, Kur'an Mesaji, (qev. Cahit Koytak, Ahmet Ertiirk),

I§aret yay., Istanbul 1999, c. 1, s. 21.
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mektir.2 Kur'an'm terim olarak ge§itli tammlan yapil-

mi§tir. Bunlardan birkag tanesini zikredelim:

a) Hz. Peygamber'e vahy yoluyla indirilmig,

mushaflarda yazilmig, tevatiirle nakledilmi§, tilavetiy-

le teabbiid olunan mu'ciz kelamdir.

b) Fatiha suresinden Nas suresinin sonuna ka-

dar, Hz. Muhammed'e indirilmi§, kendine has ozellik-

leri ihtiva eden miimtaz lafizlardir.

c) Hz. Peygamber'e gelen vahiyleri ihtiva eden

mukaddes bir kitaptir.

Bu tariflerin her biri, Kur'an'm ce§itli ozellikleri

dikkate almarak yapilmigtir. Bu bakimdan Kur'an'm

basjka tarifleri de yapilabilir.3

Genel olarak Kur'an, hem hiikum, hem hikmet,

hem dua, hem ubudiyyet, hem emir ve nehiy, hem

zikir, hem fikir, hem de buttin insanlarm biitiin ma-

nevi ihtiyaclarma merci olacak tek ve cami bir Kitab-i

Mukaddes'tir. 4

2. Kur'an'm Inifi

2 Demirci, Muhsin, Kur'an Tarihi, Marmara Ilahiyat Fak. Yayv Istanbul

1997, s. 75, 76.

3 Cerrahoglu, Ismail, Tefsir Usulii, T. Diyanet Vakfi yay., Ankara 1993, s.

33-34.

4 Nursi, Said, Sozler, 25. soz, s. 367.
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Kur'an vahyi, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gesitli

§ekillerde indirilmi§tir:

1- Vahyin ilk §ekli, Hz. Peygamber'in uyku halin-

deyken gordiigii sadik riiyalardir.

2- Hz. Peygamber'in uyamk iken melek goriin-

meksizin kalbine ilahi vahyin ilka edilmesi.

3.- Cebrail'in, insan suretinde gelip Hz. Peygam-

ber'e vahiy getirmesi.

4- Vahyin, cmgirak sesine benzer bir sesle gelme-

si. Hz. Peygamber'e gelen vahyin en agir §ekli

bu idi ve melek goriinmezdi.

5- Cebrail'in asli suretiyle goriiniip ilahi emri du-

yurmasi.

6- Hz. Peygamber'in uyamk iken, Allah Teala ile

konu§masi seklinde vuku bulan vahiy. Mirac

gecesinde namazm farziyyeti ve Bakara Suresi-

nin son iic ayetinin vahyedilmesi bu §ekilde

olmu§tur.

7- Cebrail'in, Hz. Peygamber'e uyku halinde iken

vahiy getirmesi.5

Kur'an vahyinin ilk olarak nasil indirilmeye ba§-

ladigmi bize en giizel §ekilde anlatan Hz. Ai§e (r.a.)

lerrahoglu, a.g.e., s. 48-50.



hadisidir. S6z konusu hadise gore, Allah'm elcisine ilk

defa vahiy, sadik riiya yoluyla gelmeye baslamistir.

Zira gordiigii her riiya, sabah aydmligi gibi crkardi.

Sonra kendisine yalmzlik sevdirildi. Artik Hira maga-

rasmda ibadet ediyor, yalniz azik almak igin evine

geliyor ve tekrar ayni magaraya doniiyordu. Nihayet

Allah Rasulii'min (s.a.v.) magarada bulundugu bir

esnada ona vahiy melegi gelip "oku" dedi. O da, "Ben

okuma bilmem" cevabmi verdi. Rasulullah diyor ki:

"O zaman melek beni tuttu, takatim kesilinceye kadar

sikti, sonra birakip tekrar "oku" dedi. Ben de "Okuma

bilmem" dedim. Ikinci kez beni tuttu, takatim kesilin-

ceye kadar sikti ve birakti. Yine bana "oku" dedi. Ben

de "okuma bilmem" dedim. Yine beni tuttu. Ugiincii

defa sikti ve birakti. Sonra bana:

"Yaratan Rabbin adiyla oku! O insani bir yumurta

hiicresinden yaratti. Keremi sonsuz Rabbin adiyla! O ka-

lemle ogretti. insana bilmedigi §eykri ogretti" dedi.

Allah'm Rasulii (s.a.v.) kendisine vahyedilen bu

ayetlerin dehsetinden titreye ritreye hanimi Hz. Hati-

ce'nin yanma geldi ve:

- Beni ortiin! dedi. Kendisini orttuler. Korkusu

gecince basmdan gecen olayi anlatti ve:

- Ba§ima bir §ey gelmesinden korkuyorum, dedi.

Hz. Hatice:

- Korkma, Allah seni asla utandirmaz. Ciinkii

sen akrabayi gozetir, i§ini gormekten aciz olanlarm

agirliklarmi yiiklenirsin, yoksula bakarsm, misafiri

agirlarsm, Hak ugruna halka yardim edersin, dedi ve

onu amcasinm oglu Varaka b. Nevfel'e goriirdii. Va-

raka, Ibranice okuyup yazmasmi bilen, Incil'den Al-

lah'm nasib ettigi kadar bir §eyler yazan, gozleri kor

olmus, ihtiyar bir insandi. Hz. Muhammed'den olayi

dinleyince §6yle dedi:

- Bu sana gelen, Allah'm Musa'ya indirdigi Na-

mus'tur (melek). Ke§ke kavmin seni yurdundan cika-

racagi zaman sag olsam, dedi. Hz. Muhammed de

ona:

- Onlar beni yurdumdan cikaracaklar mi? diye

sordu. Varaka:

- Evet, ciinkii senin getirdigin gibi bir §ey getiren

herkese dii§manlik edilmi§tir. Eger o giinlere yeti§ir-

sem sana cok yardim ederim, dedi. Ancak gok gecme-

den Varaka oldii. 6

6 Buhari, "Bed'u'1-Vahy", 1; Muslim, "el-iman", 73; Hamidullah, Muham-
med, Islam Peygamberi, 1/82-83; Demirci, Muhsin, Kur'nn Tarihi, s. 99-101.
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Hz. Peygamber'e ilk vahiy kirk ya§mda iken

gelmeye ba§lami§ ve vahiyden once kendisinde bazi

olagan iistii haller gorulmiistur.7

Vahyin baglangiciyla ilgili Kur'an'in bize verdigi

bilgi, onun ilk defa Ramazan ayinda ve Kadir gece-

sinde gelmeye basladigi geklindedir. 8

3. Kur'an'in Tesbiti, Toplanmasi ve

Qogaltilmasi

Kur'an-i Kerim, diger ilahi kitaplarm ugramis.

oldugu tahrif ve tebdile maruz kalmamistir. Kur'an,

hicbir ayeti, hicbir kelimesi, hicbir harfi degismeden,

vahyedildigi asil lisan iizere giinumuze kadar gelrnis.

ve bugiin, vahiy melegi ile indirildigi ve Hz. Peygam-

ber tarafmdan okundugu gibi diinyanin her yerinde

aym kelimeler ve aym harflerle okunmaktadir. 9 Elbet-

te bunun sebebini "Dogrnsu Kitabi biz indirdik, onun

koruyucusu da biziz"w ayet-i kerimedeki "ilahi garan-

ti"de aramak gerekmektedir. Ilahi garanti, hem vah-

7 Hamidullah, a.g.e., 1/40; Demirci, a.g.e., s. 101.

8 Bakara, 185; el-Kadr, 1.

9 Demirci, Muhsirt, a.g.e., s. 102; (Mevlana §ibli, Asr-i Saadet, (Qev. O.

Riza Dogrul), 1st., 1973, HI/19.)

10 Hicr, 15/9.
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yin ini§i esnasmda alinan tedbirlerde, hem de vahyin

ini§inden sonra onun korunmasi igin gerek Hz. Mu-

hammed'in (s.a.v.) gerekse sahabenin gosterdigi ola-

ganustii cabada goriilmektedir.

Soz konusu ilahi garanti, Kur'an vahyinin Cebra-

il'e intikaliyle ba§lami§tir. Zira Yiice Allah, vahiyle

gorevlendirdigi melegini vazifesini giivenlik iginde

yapabilmesi icin muhafiz meleklerle gondermi§tir.n

Bu husus vahiy meleginin agzmdan §6yle ifade edil-

mektedir:

"Biz ancak Rabb'inin emriyle ineriz. Onumiizde, ar-

kamizda ve bunlar arasinda olan her §ey O'nundur. Rabbin

asla unutkan degildir.
"n

Vahiy melegini §eytanm her tiirlii kotiiliigun-den

koruyan Yiice Allah, Kur'an vahyini de, §u ayette be-

lirttigi gibi, teblig esnasmda §eytanlarm tasallutun-

dan korumu§tur:

"Ey Muhammed! Senden once gonderdigimiz hicbir

peygamber yoktur ki, bir §eyi arzuladigi zaman §eytan

onun arzusuna vesvese kari§hrmi§ olmasin. Allah, §eytanin

kan§hrdigini giderir, sonra Allah kendi ayetlerini saglam

11 Ate§, Siileyman, Qagda§ Tefsir, V/57; Demirci, a.g.e., a.y.

12 Meryem, 19/64.



olarak yerle§tirir. Allah hakhyla bilendir, hukiirn ve hikmet

sahibidir.
"13

Inzal a§amasmda mevcut olan bu ilahi koruma

Hz. Peygamber tarafmdan alman be§eri onlemlerle

vahyin ini§inden sonra da devam etmi§tir. Bu a§ama-

da alman onlemler, Hz. Peygamber'in kendisine gelen

her ayeti ezberlemesi, vahiy katiplerine yazdirarak

muhafaza altma almasi, ashabma teblig etmesi ve bii-

tiin bunlarla yetinmiyerek, meydana gelmesi ihtimal

dahilinde olan en kugiik be§eri hatalan bertaraf etmek

amacryla, her sene Ramazan aymda indirilmis. olan

vahyi Cebrail'e (a.s.) arz etmesi §eklinde ifade edilebi-

lir.
14

Hz. Peygamber, kendisine vahyedilen Kur'an'i

tic ayn yolla tesbit ettirmi§tir.

Kur'an vahyinin tesbitinde ilk sirayi hifz yoluyla

yapilan tespit usulii almaktadir. Hz. Peygam-ber za-

manmda Kur'an vahyinin tespiti icin resmi bir tedvin

yapilmakla birlikte, ezberlemeye daha cok onem ve-

rilmekteydi. <Jiinku Rasulullah'm (s.a.v.) ve vahyin ilk

muhatabi olan cemiyetin hakim vasfi ummilikti ve o

donemde yazi araglarinm temininde de biiyiik giic-

liikler vardi. Ayrica, araplar giiclii bir hafizaya da sa-

hiptiler. 15

Ne kadar giiclii bir hafizaya sahip olursa olsun,

insanm, ezberledigi §eyleri zamanla unutmasi ve ka-

n§tirmasi miimkiindiir. Ama yazi icin bu soz konusu

degildir. Aynca, yazi §iiphesiz bir milletin kiiltiiriinu

aksettirmede en onemli unsurdur. Bu nedenle Kur'-

an'm tespitinde en az hifza verilen onem kadar

Kur'an'in yazdirilmasma onem verilmi§tir. Hz. Pey-

gamber'in, sayilan kirklara varan vahiy katipleri var-

di. 16 Ne zaman kendisine bir ayet nazil olsa, hemen

katiplerinden birini cagmr ve gelen ayeti eksiksiz ola-

rak yazdirirdi.

Kur'an yazimmda §u malzemeler kullanihrdi:

1. Par§6men pargalan (ozel bir deri)

2. Rakk (tabaklanmis. deri)

3. Kat'u'1-edim (i§lenmemi§ deri)

4. Lihaf (ince beyaz ta§)

5. Asibu'n-nahl (Hurma agaci yapraklarmm orta

damarlan)

13 Hacc, 22/52.

14 Demirci, a.g.e., s. 103-104.

15 Demirci, a.g.e., s. 107.

16 Kaynaklarda, vahiy katiplerinin sayilan hakkmda farkh rakamlar

verilmi§tir; yirmi iic (23), yirmi alti (26) ve kirk (40).
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6. Ektaf (Deve ve koyunlarm kiirek kemikleri)

7. Tahtadan yapilmis tabletler

8. Kink seramik parcalan

9. Ruk'a (Kuma§, bez parcasi).

Bu malzemeler iginde deri ve bez pargalari yazi

icin en uygunu olmakla birlikte digerlerine gore, te-

min edilmesi daha zordu. Bu nedenle bunlar temin

edilemeyince, ayetler ta§a, kemige, tahtaya ve hurma

dallarma yazilirdi. 17

Hz. Peygamber'in Kur'an metnini tespit ederken

takip ettigi usullerden biri de "arza" yoluyla yaptigi

tespittir. Bu usul, hem hifz, hem de kitabet yoluyla

yapilan tespitin bir bakima son kontrolu demektir.

Kisaca, yillik mukabele (kar§ilastirma) diye tarif

edebilecegimiz "arza", Hz. Peygamber'in her sene

Ramazan ayinda, Kur'an'm o zamana kadar nazil olan

kismim, Cebrail ile mukabele etmesidir. Arza,

Rasulullah'm vefat ettigi sene iki defa gercekle§mi§-

tir.
18 Cebrail (a.s.) mukabele meclisinde gozle goriil-

meden manevi olarak hazir bulunmu§tur. Sadece

Rasulullah onun geldigini biliyor ve varligmi hissedi-

17 Demirci, a.g.e., s. 115, 126-129.

18 Demirci, a.g.e., s. 137.
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yordu. Sahabiler ise onu goremiyor, yalmzca

Rasulullah'm (s.a.v.) okudugu Kur'an'i hafizalarmdan

ve hususi mushaflarmdan takip ediyorlardi. 19

Rasulullah zamanmda yapilmi§ olan bu tespit ca-

ligmalanna ragmen nazil olan vahiyler, bir yerde cem

edilip tertip edilmemi§, iki kapak arasma konulma-

migti. Her ne kadar Abdullah ibn Mes'ud, Zeyd b.

Sabit, Mu'az b. Cebel, Ubeyy b. Ka'b gibi bazi saha-

biler, ayet ve sureleri bir araya getirmi§, hatta bazilan

ferdi mushaflara sahip olsalar da, bu Kur'an'm tama-

mmi toplamak ve iki kapak arasmda bir mushaf mey-

dana getirmek degildir. Belki, bunlara ayetleri topla-

maya tesebbiis eden birer sahis olarak, toplayici

iinvani verilebilir. Yine bazi rivayetlerden, Hz. Ali'nin

Kur'an'i niizul sirasma gore cem' ettigi anla§ihrsa da,

el-Itkan'da ibn Hacer'den gelen rivayete gore, Hz.

Ali'nin Kur'an'i niizul sirasma gore tertibi, Hz. Pey-

gamber'in vefatmdan sonra olmu§tur.20

Hz. Peygamber'in vefatmdan sonra, Hz. Ebu Be-

kir halife secilir secilmez once merkezdeki siikuneti

saglami§, ardmdan da Islam'i ciddi bir §ekilde tehdit

eden ta§radaki bir takim irtidat hareketlerine yonelik

19 Demirci, a.gx.,s. 141-142.
20 Cerrahoglu, Tefsir Usulu, s. 68-69.
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faaliyetlerde bulunmaya basladi. Bu irtidat hareketle-

rinin en biiyugii, "Museylemetu'l-Kezzab" olarak bi-

linen sahte peygamber Miiseyleme'nin hare-ketiydi.

Miiseyleme'nin iizerine gonderilen ordudan 1200 (bin

ikiyiiz) miisliiman, Yemame'de gergeklesen sava§ta

sehit diigtu. Bunlardan bes yiiz ya da yedi yiiz kadan

Kur'an hafizi idi. Bu kadar hahzm sehit olmasi, Hz.

Omer'i endiselendirdi. Ona gore Yemame savasmdan

sonra vuku bulabilecek birgok savasta ayni korkung

neticenin meydana gelmesi, tamami yazili olmakla

birlikte heniiz bir araya toplanmamis olan Kur'an

metnine ciddi bir sekilde zarar verebilirdi. Bu yiizden

hie vakit kaybetmeden Hz. Ebu Bekir'in yanma gide-

rek endisesini dile getirip ona Kur'an'i derlemesini

teklif etti. Hz. Ebu Bekir, bu teklif kar§isinda ilk anda

bir tereddiit gecirdi. Ancak su bir gercek ki, onun bu

tereddiiduniin sebebi Kur'an'i derleme sorumlulu-

gundan kagmak degil, muhtemelen insanlarm bundan

boyle Kur'an'i ezberlemede gev§eklik gosterebilecek-

leri endi§esi idi. Belki bunun da otesinde Hz. Pey-

gamber'in yapmadigi bir i§i yapmaktan gekinme duy-

gusu yatiyordu. Ama butiin bunlara ragmen cok

gegmeden halife, Hz. Omer'in teklifini kabul etmi§ ve

26

bu i§ igin segilecek en uygun sahabinin Zeyd b. Sabit

olacagi karanna bile vanlmi§h.21

Zeyd b. Sabit, kendisine verilen gorev konu-

sunda §6yle demektedir:

"Vallahi bir dagi ta§imayi teklif etselerdi, dagi

ta§imak Kur'an'i cem' etmekten bana daha agir gel-

mezdi. Ebu Bekir israrinda devam edip durdu. Niha-

yet Allah, Ebu Bekir ile Omer'in kalbini ferahlattigi

gibi benim de gogsiime ferahlik verdi. Boylece

Kur'an'i yazili oldugu hurma dallanndan, beyaz ta§-

lardan ve insanlarm hafizalarmdan ara§tirdim."22

Kur'an'i derleme i§ini iizerine alan Zeyd, bu hu-

susta son derece saglam ve ince bir yol izlemi§tir.

(^iinku o, ne sadece hifzedilenle, ne de yazilanla

yetinmiyerek, Kur'an'i derleme i§inde hem Allah'm

Rasulii huzurunda yazilana, hem de insanlarm ezber-

lerinde bulunanlara birlikte itibar etmis, bunlann bir-

birlerini turup tutmadigmi kontrol etmistir. Aynca

getirilen herhangi bir mernin kabul edilmesi igin de, o

metnin Hz. Peygamber'in huzurunda yazildigma §a-

hitlik edecek iki sahit istemistir. Zeyd b. Sabit, bu usul

gergevesinde, Hz. Ebu Bekir ve Omer gibi sahabilerin

21 Demirci, a.g.e., s. 143-145.

22 Buhari, Fedailu'l-Kur'an, 3; Taberi, Camiu'l-Beyan, 1, 20-21.
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de yardimryla, bir sene iginde Kur'an-i Kerim'i derle-

di. Deri iizerine yazih, Zeyd tarafmdan derlenen yeni

nusharun ozellikleri sunlardir:

1- En saglam ilmi tespit usulleriyle derlenmistir.

2- Tilaveti mensuh olan ayetler yazilmamistir

.

3- Iginde yer alan ayetlerin tevatur yoluyla bize in-

tikal etmis oldugunda ummetin icmasi vardir.

4- Derlenen mushaf "yedi harfi" icermektedir.

5- Zeyd b. Sabit tarafmdan yazilan bu Kur'an'a

Abdullah b. Mes'ud'un teklifiyle "Mushaf" adi

verilmistir.23

Hz. Ebu Bekir zamamnda (12/633) Kur'an'm der-

lenmesi isinden sonra, Hz. Omer'in hilafeti boyunca

Kur'an'a yonelik herhangi bir cahsmada bulunulma-

mistir. Ancak Hz. Osman'm hilafetinin ilk yillarma

gelindiginde musliimanlar arasmda bu "Imam Mus-

haf" tan, miiteaddit mushaflarm cogaltil-masi zarureti

kendini hissettirmisti. Bilindigi gibi Hz, Ebu Bekir

zamamnda derlenen Kur'an, evrenselligi-nin ve uygu-

lanabilirliginin bir tezahurii olarak "yedi harf" ile

okunma ruhsatma sahip idi. Bu ruhsatm bir sonucu

olarak sahabiler Hz. Peygamber'den farkli kiraatler

23 Demirci, a.g.e., s. 147-150.
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ogrenmisler, ozellikle Hz. Omer devrinde Islam Dev-

letinin smirlarmm genislemesi neticesinde Kur'an 6g-

retmenligi goreviyle cesitli beldelere giden sahabiler,

gittikleri yerlerde Hz. Peygamber'den ogrendikleri

kiraat tarzlarrni okutmu§lardi. Tabiatiyla bu durumda

da soz konusu beldelerde yasayan insanlar arasmda

bir takim kiraat farkliliklari ortaya cikmisti.24 islam'a

yeni girmis olan bu muhtelif bolge ahalisi,

Rasulullah'm okuyu§ ihtilafma nicin miisaade ettigine

vakif degillerdi ve Kur'an'i hangi kiraat iizerine 6g-

renmi§lerse onu §iddetle savunuyor ve bunun bir ne-

ticesi olarak da miicadeleye giri§ecek kadar galeyan

ve taassub gosteriyorlardi.25 Hatta kaynaklarm belirt-

tigine gore, Ermenistan'm fethinde Iraklilarla §amlilar

Ubeyy b. Ka'b'm kiraatmi okuyorlar, Iraklilar onlari

tekfir ediyor; Iraklilar da Ibn Mes'ud'un kiraatmi

okuyorlar, familiar da onlari tekfir ediyordu.26 Bu du-

rumdan miiteessir olan Huzeyfe b. El-Yeman, Hz.

Osman'a geldi ve ona:

"Ey mii'minlerin emiri! Kalk, su iimmet yahudi

ve hristiyanlarm, kitaplarmda dii§mu§ olduklan ihti-

24 Demirci, a.g.e., s. 152-153.
25 Cerrahoglu, a.g.e., s. 72.

26 Demirci, a.g.e., s. 152; (Et-Taberi, Camiu'l-Beyan, I, 21.)
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lafa diismeden once bu isin caresine bak" dedi. Bunun

iizerine Hz. Osman, Hafsa'ya: "Yanmda bulunan sahi-

feleri bize gonder, onlan mushaflarda cogaltalim, son-

ra sana iade ederiz" diye haber yolladi. Hafsa da bu

mushafi Hz. Osman'a gonderdi. Hz. Osman, mushaf

gelir gelmez Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Ziibeyr, Said

b. El-As ve Abdurrahman b. El-Haris b. Hisam'i cagi-

rarak onlara Kur'an'i istinsah etmele-rini emretti. 27

4. Kur'an-i Kerimin Hz. Osman Devrinde

Yeniden Cem, Tertip ve Teksiri

Hz. Osman, Kur'an-i Kerimi cogaltmak igin

kurmus oldugu heyete, bazi prensipler dogrultusun-

da cahsmalari talimatim da vermisti. Bunlan soyle

siralamak miimkundur:

1- Istinsahta, Hz. Ebu Bekir tarafmdan toplamp bir

araya getirilmis. mushaf esas almacaktir.

2- Hz. Peygamber'in son arzada okumus. oldugu

"harf" almacak, diger "alti harf" terkedilecektir.

3- Tilaveti nesh edilmis ayetler bu niishalara kay-

dedilmeyecektir.

27 El-Buhari, Fedailu'l-Kur'an, 3; Demirci, a.g.e., s. 152.
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4- Eger komisyon iiyeleri arasmda lehce konusun-

da herhangi bir ihtilaf ortaya cikarsa, Kurey§ leh-

gesi esas almacaktir.

5- Birkag Kur'an nushasi yazilarak ge§itli bolgelere

gonderilecek; kiraati ve kitabeti bu ornek niisha-

ya uymayan mushaflar ya da sahifeler imha edi-

lecektir.

6- Sureler, bugiin bilinen sekliyle, tertip edilecektir.

Zira, Hz. Ebu Bekir'in cem ettirmi§ oldugu mus-

haftaki her sure, igerdi-gi ayetler itibariyle bugiin

musliimanlarm elinde bulunan Mushaflarla aym
tertipte idi, ama surelerin tertibi farkliydi.

7- Tefsir ve aciklama maksadiyla yazilan bir takim

ozel notlar bu mushaflara yazilmayacaktir.

Bu prensipler dogrultusunda hareket eden Zeyd

b. Sabit baskanligmdaki heyet, Kur'an'm gogaltilma-

siyla ilgili faaliyetlerini tarn be§ senede tamamlami§-

tir. Bu siire zarfmda, genel kanaate gore, yedi niisha

yazilmis, bunlardan biri Medine'de birakilmi§, diger-

leri de Mekke, Kufe, Basra, §am, Yemen ve Bahreyn'e

gonderilmistir. Medine'deki niishaya "Imam Mushaf"

adi verilmistir.28

28 Demirci, a.g.e., s. 155-156; Cerrahoglu, a.g.e., s. 72-76.
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Hz. Osman'm gerek kendisinde bulundurdugu,

gerekse diger §ehirlere gonderdigi mushaflara itiraz

vaki olmami§, derhal benimsenmi§ ve kisa zaman

icinde bunlardan istinsahlar yapilarak birgok muslii-

mamn elinde Kur'an niishalan goriilmeye ba§lami§tir.

Nitekim Hz. Ali ile Muaviye arasmda vuku bulan

Siffin Sava§mda Amr ibnu'1-As'm igaretiyle be§ yiiz

niisha havaya kaldinlmi§ti. Bu misal, kisa zamanda

muslumardann elinde mushaflarm ne kadar cogaldi-

gim gostermektedir. Zira Hz. Osman'm mushaf istin-

sahi Ile Siffin Savasi arasmda alti-yedi sene gibi kisa

bir zaman gecmisti.29

Istinsah edilerek belli bagli Islam merkezlerine

gonderilen mushaflardan dort tanesi, yangmlar, sa-

va§lar ve benzeri olayiar sonucu yok olmu§, bunlar-

dan sadece tig tanesi guniimiize kadar gelebilmistir.

Bunlardan birisi, Topkapi Sarayi'nda, digerleri de

Ta§kent ve Londra'da bulunmaktadir.30

Boylece Kur'an'm kisa bir tarihcesini, ehl-i siin-

nete gore, ozetle verdikten sonra, muste§riklerin

Kur'an-i Kerim hakkmdaki iddialarmi da kisaca be-

lirtmeye cali§alim.

29 Cerrahoglu, a.g.e., s. 76; Demirci, a.g.e., s. 157.

30 Demirci, a.g.e., s. 158.

5. Kur'an'm Kaynagi Hakkmda

Miistef riklerin iddialan

Biz musliimanlara gore Kur'an-1 Kerim'in vahiy

mahsulii oldugu, Allah Teala tarafmdan Hz. Mu-

hammed'e indirildigi konusunda herhangi bir §iiphe

yoktur. Islam alimleri de Kur'an'm ilahi kaynakli ol-

dugu konusunda deliller orta koymu§lardir. 31 Ancak

muste§rikler, kendi kutsal kitaplan olan Tevrat ve

incil'i vahiy mahsulii olarak kabul etmekle birlikte,

her nedense Kur'an-i Kerim'in ilahi kaynakli olmadigi

konusunda ittifak etmis. goriinmektedirler. Onlarm

biiyiik bir cogunlugu, Kur'an vahyinin ilahi kaynakli

olduguna kesin olarak delalet eden §aheser iislubunu

hig dikkate almadan, igerdigi fikirlerin vahye dayan-

madigmi ileri siirerek, Kur'an hakkmda ce§itli iddia-

larda bulunmu§lardir.32 Biz bu iddialan, onlara kar§i

yapilan tenkitlere yer vermeden, oldugu gibi aktar-

maya gah§acagiz.

a) Kur'an'daki Fikirlerin £e§itli Din

Mensuplanndan Ahndigi iddiasi

Hz. Muhammed'in Kur'an'daki fikirleri, gevre-

sinde bulunan diger dinlere mensup kigilerden 6g-

32

31 Bkz. Demirci, a.g.e., s. 77-82; Nursi, Said, Sozler, 25. soz.

32 Demirci, a.g.e., s. 82-83.
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rendigini ileri surenlerin ba§mda iinlii miiste§rik

Goldziher gelmektedir. Ona gore, Hz. Muhammed'in

geriati, kendisinin yahudi ve hristiyan unsurlarla olan

irtibati sonucu elde ettigi dini goriigler ve bilgilerden

ibarettir. Zira o, kar§ila§tigi bu fikirlerden fazlasiyla

etkilenmig, dolayisiyla bu fikirler onun kalbinin derin-

liklerine niifuz ederek itikadi esaslar haline gelmi§tir.

Sonra da Hz. Muhammed, kalbinden ta§ip gelen bu

ogretileri ilahi bir gorev olarak telakki etmis^ bunun

sonucunda da onlarm vahiy icin bir vasita olduguna

biitiin samimiyetiyle inanmistir.33

Gibb'in goriigii de Goldziher'e yakmdir. O da bu

konuda §6yle demektedir: "Son zamanlardaki ara§-

tirmalar kesin olarak ispat etmistir ki, Kur'an'daki

harici tesirler, Ahd-i Atik malzemelerin ihtiva eden

Hiristiyan ve Siiryani men§eine ula§ir." 34 Aym kanaa-

ti, Bousquef te de gormek mumkundiir. Cunkii bu

miiellife gore de, Kur'an'm biiyiik bir kismi, yahudi

ve hiristiyan kiilttirunden veya Ahd-i Atik Peygam-

berlerinin tarihinden almmi§tir.35

33 Demirci, a.g.e., s. 83; (Goldziher, I., el-Akide ve'§-§eria fi'l-islam, (Cev.

Muhammed Yusuf Musa), Beyrut, ts., s. 6.)

34 Demirci, a.g.e., s. 43; (Gibb. H.A-.R., Mohammedan'sm An Historical

Survay, Oxford Unv. Press, 1953, P. 35-45); Cerrahoglu, a.g.e., s. 46.

35 Demirci, a.g.e., s. 83; (Kazimirski, he Coran, Fasquella Edition, Paris, ts.,

(Bousquet, G.H., Intraduction), P. 9-20.)

34

Bernard Lewis de bu konudaki goru§lerini §5yle

ifade etmektedir: "Aciktir ki, O (Rasulullah Muham-
med) yahudi ve hristiyanlarm tesiri altmda idi. (...)

Onda, pek eski mukaddes kitaplarm elemanlarmi

gormek mumkiindu." 36

Bu konuda ileri siiriilen daha ba§ka iddialar da

mevcuttur. Bunlardan birine gore de, Hz. Muhammed
din konusundaki fikirlerini, heniiz on iki ya§mday-

ken, Suriye'ye yaptigi seyahat esnasrnda Rahip Bahira

ile yaptigi gorustne sonucunda elde etmigtir.37

Bu konuda mustesriklerin ileri siirdiigii diger bir

iddia ise, Hz. Muhammed'in Kur'an'da yer alan bilgi-

leri, Mekke'nin kenar mahallelerinde ikamet edip,

§arap saticiligi yapan Romali ve Habegistanli macera-

perest ki§ilerin, meyhanelerde bazi cahil kimselere

Incil'in ogretilerinden bahsetmeleri esnasrnda, onlar-

dan aldigi seklindedir.38 Bunlardan ba§ka Hz. Mu-
hammed'in teblig ettigi fikirleri yahudi, hristiyan ve-

36 Demirci, a.g.e., s. 83-84; Cerrahoglu, a.g.e., s. 46; (Lewis, Bernard, The

Arabs in History, London, 1956, P. 38.)
37 Demirci, a.g.e., s. 84; (Draz, Abdullah, Kur'an'm Anlasilmasina Dogru,

(Cev. Salih Akdemir), Ankara 1983.)
38 Demirci, a.g.e., s. 85; (Masse, L'islam, Colin, 1937, P. 21; Draz, a.g.e., s.

137-138.)
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ya diger dinlere mensup olan arap sairlerinden aldigi

§eklinde iddialar da vardir.39

b) Onceki Kutsal Metinlerden Nakledildigi

iddiasi

Daha once de belirtildigi gibi bazi miiste§rikler

de, Hz. Muhammed'in dini fikirlerini, onceki kutsal

metinleri okuyarak elde ettigini ileri siirmektedirler.

Bunlardan biri de G. Le Bon'dur. Le Bon, Kur'an'da

yer alan ilkelerin esasen sara hastasi olan Hz. Mu-

hammed'e ait oldugunu iddia etmektedir. Vahyin ge-

li§i esnasmda Hz. Muhammed'de goriilen terleme,

titreme ve sararma gibi bazi fiziki belirtiler, bu miielli-

fe gore sara hastahginm nimetleridir.40 Alman miistes-

rik Sprenger'in de ayni goriigte oldugu belirtilmekte-

dir.41

Rahip Therdy de 1955 yilmda, Hanna Zokarias

miistear adiyla yaymladigi "L'islam, Enterprise julve,

De Moise a Muhammed" adli iki biiyiik ciltten olusan

gali§masma §6yle garip bir iddiada bunmatadir. Ona

39 Demirci, a.g.e., s. 86; (Draz, a.g.e., s. 147-150.)

40 Demirci, a.g.e., s. 87; (Le Bon, G., Hadaratu'l-Arab (Cev. Zuayhr), Bey-

rut, 1399, s. 141.)

41 Demirci, a.g.e., s. 87; (Hamidullah, Muhammed, K. Kerim Tarihi Ders

Notlan (£ev. Suat Yildinm), Erzurum, 1976, s. 12.)

gore, Muhammed bir yahudi olan Hz. Hatice ile ev-

lendikten sonra, gerek hanimmm tesvikleri, gerekse

Mekke'de bulunan bir yahudi alimin ir§ad ve daveti

iizerine Yahudi dinine girmi§tir. Yahudiligi kabul et-

tikten sonra da, bu yahudi alime yardim ederek Arap

Yanmadasmm yahudilesmesine gali§mi§tir. Bu batil

iddiaya gore Hz. Muhammed, Allah tarafmdan gon-

derilmis bir elci olmadigi gibi, aksine bu yahudi ali-

min elinde istedigi gibi oynathgi bir aletten baska bir

sey de degildir. Rasulullah'm en btiyuk mucizesi olan

Kur'an'a gelince, o da bu yahudi alimin yazmis. oldu-

gu bir kitaptir. Yahudi alim, onu Hz. Musa'nm ibrani-

ce yazilmis kitabmdan Arapca'ya tercume etmi§tir.

Ancak bugiin okunan Kur'an, soz konusu alimin

Arapca'ya cevirdigi hakiki Kur'an degildir. Soz konu-

su Kur'an kaybolmustur. Belki de onu Ebu Bekir veya

Osman yakmi§, ya da kiituphanelerdeki el yazmalan

arasmda yok olup gitmistir. Bugiinku Kur'an ise Is-

lam'm amellerini anlatan bir tarihten baska bir sey

degildir. 4. 42

42 Demirci, a.g.e., s. 88; (Akdemir, Salih, "Kur'an-i Kerim ve Hz. Mu-

hammed", AUiF, XXXI, s. 194.)
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c) §uur Altindan Kaynaklandigi iddiasi

Bu konuda C. Brockelmann §6yle demektedir:

"Muhammed ilk defa Hira Dagmda §ahsma has bir

ilham §iiphesini giderdi. Orda kendisine, sonradan

melek "Cebrail" olarak kabul ettigi, bir varligm hayali

goriindii. O da kendi iginde "Tann elcisi" olduguna

dair beliren sesi, buna isnad etti. (...) Boylece (Mu-

hammed) bu hallerde iken i§ittigine inandigi §eyler,

ortadan kaybolur kaybolmaz, onlan vahiy olarak bil-

dirmeyi adet haline getirdi.43

Isvigreli Psikolog Jung da vahiy mahsulii oldugu

ileri siiriilen §eylerin tamamen ba§kalanyla ortak olan

kollektif alt §uur (Ma'§eri vicdan)dan kaynaklandigmi

ileri siirmektedir. Jung'a gore dini fikirler, kollektif alt

suurdan, §uur seiyesine cikan diiguncelerdir. Konuya

bu acidan bakan Watt da Yahudiligin, Hristiyanligm

ve Islamiyet'in dayandigi vahiy tecriibelerinin soz

konusu bu kollektif alt guurdan dogan muhtevalar

oldugunu ileri siirmektedir.44

43 Demirci, a.g.e., s. 89; (Brockelmann, C, Islam Milletleri ve Devletleri

Tarihi (<^ev. Ne§et £agatay), Ankara, 1964, s. 14.)

44 Demirci, a.g.e., s. 89; (Watt, Islam Vahyi, (£ev. M. S. Aydin), Ankara,

1982, s. 149-150.)
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BIRINCI BOLUM

§iA

I. GENEL OLARAK §IA

-

1-§ia'nmTanimi

§ia, Arapca "§-y-'a" kokiinden gelir. "Miktar, su-

re, aslan yavrusu, e§ ve benzer; bir insanm yardimci-

lari ve ona uyanlar; aym gorii§te olmasalar da bir §ey

iizerinde birle§en topluluk, firka, boliik; yayilmak"

anlamlarma gelir. Kur'an-i Kerim'de de "firka, boliik

ve taraftar" anlamlarmda kullamlmigtir.

Terim olarak §ia, Hz. Peygamber'in vefahndan

sonra Hz. Ali ve Ehl-i Beytini halifelik icin en layik

kigi olarak goren ve onu "me§ru" halife kabul eden;

ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi

gerektigine inanan topluluklarm mu§terek adidir.45

"§ia", §ia'nm bir firka olarak zuhuruna kadar,

"taraftar" anlammda giinliik Arap dilinde siksik kul-

lamlmi§tir. Oyle ki, Mervan b. El-Hakem (64-65/684-

; Figlali, §ii imamiyye'nin Gorusleri, Selcuk yay., Istanbul 1984, s. 9.
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685) zamanmda bile, teknik anlami dismda, "taraftar"

anlammda, "Umeyye ogullan §iasi" kullaniliyordu.46

Biitiin §ffler, Hz. Ali b. Ebi Talib'in Hz. Peygam-

ber tarafmdan segilmis bir halife olduguna ve onun en

faziletli sahabe olduguna ittifakla katilirlar. Ancak

iglerinde Hz. Ali ve evlatlarim takdir konusunda asm

gidenler oldugu gibi, lhmli davrananlar da vardir.

Ihmli filler, hicbir sahabeyi tekfir etmeden Hz. Ali'yi

iistiin tutmakla yetinmi§ler ve onu beser iistii bir de-

rece olan "takdis" mertebesine yiikseltmemislerdir.47

2- §ia'nin Dogu§u ve Geli§mesi

Bugiine kadar §iiligin dogusuyla ilgili olarak ce-

sitli gorii§ler ileri surulmiistur. irfan Abdulhamid, bu

goriigleri yedi gurupta toplayarak herbirini ozetle ta-

nitmistir. Buna gore:

1- §iilik, daha Hz. Peygamber'in sagligmda zuhur

etmi§tir. Bu ziimreye dahil olanlar arasinda, ilk

ve sonraki §ii yazarlarm tamamma yakmi sayila-

bilir.

2- §iilik, Rasulullah'm vefatmdan sonra, Sakife'de

Beni Saide toplantismda dogmu§tur.

46 Figlah, a.g.e., s. 108.

47 Ebu Zehra, Muhammed, Islam'da Mkadi-Siyasi ve Fikhi Mezhepler Tarihi,

(qev. Sibgatullah Kaya), ?ura yay v 1st. 1996, s. 41-42.

3- §ia, Hz. Osman zamanmda ona kar§i yapilan

ihtilalden ne§'et etmi§ ve onun §ehit edilmesin-

den sonra musliimanlar, Ali ve Muaviye hizbi

olarak ikiye b61iinmu§ler; Hz. Ali'nin §ehadetin-

den sonra da §ia adi yalmz Hz. Ali'ye uyanlara

verilmistir.

4- §iilik, Hz. Ali'nin hilafeti sirasmda Talha ve

Ziibeyr'in ona karsi giki§i iizerine Hz. Ali'ye

uyanlara verilen isimle baslamis; Cemel ve onu

takip eden olaylardan sonra tesekkiil etmi§tir.

5- §ia, Hz. Ali'nin oldiiriilmesinden sonra zuhur

etmistir.

6- §iilik, Hz. Hiiseyin'in Kerbela'da §ehit edilme-

• sinden sonra vuku bulan Tevvabun hareketiyle

ba§lami§tir.

7- §iilik, bu firkaya has olan nass ve tayin akidesi

ile birlikte ortaya cikmistir. Buna gore §ia'nm di-

ni ve fikri alanda zuhu.ru, hicri birinci asrm son-

larma kadar gitmistir.48

48 Figlah, §ia'nm Dogusu ve Gelismesi, $iilik Sempozyumu, Subat 1993,

ISAV, s. 35; aynca bkz. Figlah, $ii imamiyye'nin Goriisleri, s. 36-37; (Irfan

Abdulhamid, Dirasat fi'l-Firak ve'l-Akaidi'l-Islamiyye, Bagdat, 1387/1967, s.

12-15 ((^evirinin adi: Islam'da Itikadi Mezhepler ve Akaid Esaslan, gev. M.
Saim Yeprem, Istanbul, 1981, s. 16-20.)
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Siilik, biitiinuyle Hz. Ali'nin imameti hakkm-

daki tasavvur ve tezahiirlere dayalidir. §ia'ya gore

Hz. Peygamber, ilki Mekke'de "inzar ayeti"nin (Sua-

ra: 214) niizuliinden sonra yapilan toplantida, son ve

kesin olarak da Veda Haccmdan donerken Gadir

Hum denilen mevkide/ Hz. Ali'yi kendisine halife ve

iimmete imam tayin ettigini acikca bildirdigi gibi, da-

ha bircok vesile ile de onun imametini iimmete vasi-

yet etmigtir. Cunkii imamet, Ehl-i Sunnefin dedigi

gibi iimmetin istek ve secimine birakilabilecek kucuk

islerden degildir. imamet, dinin esaslarma dahil bir

riikiindiir ve iman esaslan arasmda yer alir. Bununla

beraber §ia, Hz. Peygamber'in on iki imami da bildir-

digini iddia ederler. Buna gore §ia, Hz. Peygamber'e

vasileri soruldugu zaman, "Ali karde§im, varisim, va-

sim, benden sonra da her inananin velisidir; sonra oglu

Hasan, sonra Hiiseyin, sonra da Hiiseyin evladindan dokuz

kisidir; Kur'dn onlarladir, onlar Kur'dn'la; onlar havuz

hyisinda bona ulasincaya dek birbirlerinden aynlmazlar"

diye cevap verdigml hatta onlari adlanyla yazdigim

dile getirir.49

Hz. Osman doneminde, onun hakkmda kotii de-

dikodular yapan, buna kar§ilik Hz. Ali'yi oven bir

topluluk goze carpiyor. Bu grubun eleba§isi Abdullah

b. Sebe idi. Onun hakkmda Taberi spyle demektedir:

"Abdullah b. Sebe, San'ali bir Yahudi ailesinden

olup, annesi de siyahi bir kole idi. Hz. Osman done-

minde musliiman oldu. Sonra miisliimanlari yoldan

gikarmak amaciyla ce§itli Islam beldelerine seyahat-

lerde bulundu. Once Hicaz'dan baslayarak Basra'ya

ve §am'a gitti. §am'da kimseyi istedigi §ekle sokama-

di. Samhlar onu uzakla§tirdilar. Bunun iizerine Mi-

sir'a gitti. Orada soylediklerinin bir kismi §unlardi:

"isa'nm tekrar donecegini soyleyip de Muhammed'in

tekrar donecegini kabul etmeyenlere §asanm..." Sonra

§6yle diyordu: "Bin peygamber ve her birinin bir veki-

li vardi. Muhammed'in (s.a.v.) vekili de Ali'dir. O
Peygamberlerin sonuncusu, Ali de vekillerin sonun-

cusudur. Osman, hilafeti haksiz yere aldi. Rasu-

lullah'm vekili burada. Bu i§e soyunun ve harekete

gegin. Sizi idare edenlere kar§i cikarak onu destekle-

yin. Bu konuda insanlan kendinize cekmek igin agik-

tan iyiligi emredin, lakin kotiiliikten sakmdirm." 50

Bu tiir iddia ve cah§malarda bulunarak halki Hz.

Ali lehine, Hz. Osman'a kar§i ki§kirtan Abdullah b.

Sebe'nin, gayesi ne olursa olsun, bu noktadan hare-

1

Figlah, a.g. teblig metni. 50 Taberi, Tarih, c. 4, s. 340; Ebu Zehra, a.g.e., s. 38.
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ketle Ali taraftarkgrn veya siiligin ilk sistemli kurucu-

su oldugu soylenebilir.
51

Ebu Zehra da §ia'run ortaya gikismm 3. Halife

Hz. Osman doneminin sonuna, gelismesi ve yayilma-

smi da Hz. Ali donemine rastladigmi ifade etmekte-

dir. Ona gore siilik, Hz. Osman doneminden ba§laya-

rak Misir'da dogdu. giinku Misir, propaganda icin

uygun bir ortamdi. Daha sonra Irak'a sicradi ve orayi

kendisine merkez edindi. Medina Mekke ve diger

Hicaz kentleri siinnet ve hadisin besigi olmaya devam

ederken, §am diyari Emevilerin yardimcila-nyla do-

luydu. Irak da §ia'nm karargahi haline geldi. Zira Hz.

Ali, hilafeti boyunca Irak'ta kaldi. Orada insanlarla

gorustii ve insanlar Hz. Ali'nin takdir gerektiren me-

ziyetlerini orada farkettiler. Ve Iraklilar, Emevi iktida-

nna hicbir zaman kalben dost olmadilar. Diger yan-

dan Irak eski kulrurlerin bulustugu bir yer idi. Irak'ta

hakim kiiltiir, Fars ve Keldan kiilturu idi. Buna bir de

Yunan felsefesi ve Hint dusiinceleri eklendi. Bu ne-

denle Irak gogu Islami gruplarm, ozellikle de felsefe

ile ili§kisi olan gruplarm dogusuna yataklik yapri."52

51 Senel, Liitfu, Islam Mezhepleri Tarihi, s. 87-8

52 Ebu Zehra, a.g.e., s. 43-44.
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Figlali'ya gore ise, ne Rasulullah (s.a.v.) done-

minde, ne de Hz. Ali donemi de dahil, Hulefa-i

Ra§idin donemlerinde §iilikten soz edilebilir. Ona go-

re, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hz. Ali'ye, gerek bazi

meziyetleri, gerekse damadi ve amcasmin oglu olmasi

hasebiyle gosterdigi tevecciih, bir firka veya bir ziim-

renin olu§masma zemin tesjkil edemez; bu sadece ma-

nevi bir baghlik ve samimi bir dostluktur. Aym §ekil-

de gerek Sakife toplantisi sonrasmda, gerek Hz. Os-

man devrinde ortaya gikan kan§ikliklar sirasmda Hz.

Ali'ye tevecciih gosteren hareketleri ve Hz. Ali'nin

hilafetinde onun yamnda yer alan muslumanlarm

davram§lan bir "firka" hareketinin tezahiirleri olarak

degerlendirilemez. Ozellikle de Hz. Ali'nin halifeligi

sirasmda onun adma bir "firka" faaliyeti soz konusu

olamaz. Cunkii Hz. Ali, Islam ummetinin me§ru hali-

fesi sifatiyla musliimanlarm cumhurunu temsil et-

mektedir ve ona karsi gikanlar da ana biinyeye gore

bir "isyanci" ziimre vasfim ta§imaktadir.53

Tarihi olaylar gostermektedir ki §iilik, en erken

Hz. Hiiseyin'in Kerbela'da hunharca §ehid edilmesin-

den sonra, siyasi bir temayiil olarak kamuoyu olu§-

turmak agismdan miisait bir zemine kavusmaya ba§-

1 Figlah, a.g. teblig metni, s. 39.
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lamistir. Zira Hz. Hiiseyin'in sehit edildigi 61/680 yil-

larma kadar, Islam diinyasmda yasayan Miisluman-

lar, Haricilerin dismda ne Siinni ne de §ii idiler; onlar

sadece musliimandilar. Ihtilaf, soz konusu sahislarm

hangisinin daha hakli oldugu meselesi etrafmda cere-

yan ediyordu. §iilikten soz edebilmek icin zaruri kav-

ramlar olan nass, vasiyet ve imamet fikirleri ortaya

cikmamis, hatta bu fikirler, Hz. Huseyin'in sehadetin-

den cok sonralan bile, belli bir ziimrede heniiz istriahi

anlami icinde dogmamisti.

Hz. Huseyin'in feci bir sekilde sehid edilmesi;

Hz. Ali'nin kizlanna adeta cariye gibi muamele edil-

mesi, yalniz Ha§imogullarmi degil, ayni zamanda Hz.

Peygamberin bir emaneti durumunda olan Ehl-i

Beyt'e azami sevgi, saygi ve baghlik hisleriyle dolu

samimi muslumanlari da derinden sarsmis ve kalple-

rinde kapanmaz bir yara agmisti. Neticede bu aci ha-

dise, Hz. Ali ve ogullarmm intikamim almak ve hak-

larmi aramak igin ortaya gikan hareketlerin ba§langig

noktasi oldu. 54

Soz konusu hareketlerin ilki Tevvabun hareketi-

dir. 65/685 yillarmda fiilen ortaya cikarak Hz. Hiise-

yin'in intikamim almak amaciyla toplanan ve onun

Figlab, a.g. teblig metni, s. 40; Ebu Zehra, a.g.e., s. 43.
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yardimma gitmedikleri icin doviinerek tovbe edenle-

rin olusturdugu Tevvabun hareketi, §ia'nm bir istilah

haline gelisinin, yani islam icinde siyasi bir kiitlele§-

me hareketine dontismesinin ilk ve onemli bir tezahii-

riidiir.
55 Hezimetle sonuclanan bu hareketten hemen

sonra, "Allah'm kitabi, Rasulullah'm siinneti, Ehl-i

Beyt'in intikami, zayiflan savunma ve giinahkarlara

kar§i cihad" slogamyla ve Hz. Ali'nin Hz. Fatima'dan

dogmamis olan iicuncii oglu Muhammed b. El-

Hanefiyye'nin imamlik ve mehdiligini ileri siirerek

ortaya cikan el-Muhtar b. Ebi Ubeyd es-Sakafi'nin

(67/687) hareketidir. Onun giristigi bu hareket, Islam

diinyasmda siyasi acidan ciddi bir akis uyandirdigi

gibi, dini yonden de ileri siirdugii mehdilik, gaib i-

mam, ric'at ve beda goriisleri daha sonra §ia icin esas-

li birer malzeme ve zemin olusturmaya ba§lami§tir.

§iiligin dogusunu hazirlayan Tevvabun ve Muh-
tar es-Sakafi hareketlerinden sonra, Emevilerin son

donemlerinde vuku bulan Beyan b. Sem'an, el-Mugire

b. Said el-Icli ve Abdullah b. Muaviye'nin hareketleri

ile artik siiligin temel taslan olan vasilik, imamet, nass

ve halef inamslan acikca tarti§ilir hale gelmis ve boy-

lece sii diisiince §ekillenmeye ba§lami§tir. Bu arada

Figlah, §ii imamiyye'nin Goriisleri, s. 241.
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Zeyd b. Ali b. el-Huseyin'in (122/740) basansizlikla

sonuclanan isyani, bir bakima Hz. Ali'nin torunlan

arasmda imamet meselesinin de tartisma konusu ki-

lmmak suretiyle firkalasma hadise-sine yeni bir seyir

ve ivme kazandirmistir. Nitekim Imam Zeyd'in ba§-

lattigi bu tartisma, Muhammed el-Bakir (114/733) ve

Cafer es-Sadik (148/765) zamanla-rmda kendine has

itikadi ve fikri goriisle-riyle bir "firka" haline doruis-

meye ba§lami§tir.56

3- §ia Mezhebinin Firkalan

Hz. Ali'ye karsi tutumlanndan hareketle §ii fir-

kalar iki grup halinde incelenebilir:

a) Hz. Ali ve soyu hakkmdaki goriiglerinde asin-

ya kagmis. olanlarm olusturdugu "Galiye" adiyla ele

almacak grup,

b) Hz. Ali ve soyunun imamette digerlerinden

daha fazla hakki oldugunu kabul etmekle beraber,

imamlarm sirasi konusunda diistiikleri anlasmazlik-

larla bollinen ve "Imamiyye" adi altmda toplayabile-

cegimiz grup.57 §imdi bu gruplan cok kisa bir acikla-

mayla beraber siralayalim:

56 Figlah, a.g. teblig metni, s. 40-41.

57 §enel, Liitfu, a.g.e., s. 88.

a. Galiye

Imamlar konusunda gulve etmisjerdir. (^ogun-

lugu, onlan yaratiklar simfmdan cikarmis ve ilah ol-

duklanna hukmetmi§lerdir, "Gulat-i §ia" diye de am-

lan Galiye su §ekilde siralanabilir:

1) Sebeiyye

Abdullah b. Sebe'nin adiyla anilan bir firka olup

tevakkuf, gaybet ve ric'at cuz'ii ilahi'nin tenasiihli

fikirlerini ilk ortaya atan firka olarak tamnmaktadir.

Sebeiyye, Galiye adi altmda toplanan §ii firkalann

niivesini teskil etmektedir.58

2) Gurabiyye

Sebeiyye'nin yaptigi gibi Ali'yi ilahla§tirma-

miglardir, ancak, onu neredeyse PIz. Peygamber'den

tistun tutmu§lardir. Bunlar, Peygamberligin aslinda

Ali'ye ait oldugunu, ancak Cebrail'in hata ederek

Ali'ye gelecegi yerde Muhammed'e geldigini iddia

ederler. Bunlann Gurabiyye (Kargacilar) admi almasi,

"Kargaran kargaya benzedigi gibi, Ali de Muham-

med'e benzerdi" demelerindendir.59

58 §enel, a.g.e., s. 89.

59 Ebu Zehra, a.g.e., s. 47.
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3) Keysaniyye veya Muhtariyye

el-Muhtar b. Ebi Ubeyd es-Sakafi'ye nisbet edilir.

Muhtar, Muhammed b. el-Hanefiyye hakkmda a§in

gorii§lere sahip olup, beda goriisunii ortaya atmigtir. 60

4)HakimilerveDurziler

Hakimiler, Fatimi halifelerinden el-Hakim bi-

Emrillah'a nispet edilir. El-Hakim, Allah'in kendisine

hulul ettigini iddia ederek, kendisine tapilmasmi is-

temi§tir. Diirzilik de el-Hakim'in veziri Hamza b. Ali

tarafmdan kurulmus. olup, Hakimiligin devamidir.61

5) Nusayriler

Muhammed b. Nusayr en-Nemiri (270/883) tara-

fmdan kurulmu§tur. Isna a§eriyye'ye mensub olduk-

larmi iddia ettikleri halde Hz. Ali'nin olmedigi-ne,

onun ya ilah ya da ilaha yakm biri olduguna inan-

maktadirlar.62

b. imamiyye

Imamiyye, imam olarak Ali b. Ebi Talib'den ba§-

layarak, onun iki oglu Hz. Hasan ve Hz. Hiiseyin ile

onlarm gocuklanna her ne §ekilde olursa olsun ima-

60 §enel, a.g.e., s. 90.

61 §enel, a.g.e., s. 149; Ebu Zehra, a.g.e., s. 62.

62 §enel, a.g.e., s. 155, Ebu Zehra, a.g.e., s. 63.
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met nisbet edenlerdir. Ortak ozellikleri, Hz. Ali'nin

birinci, Hz. Hasan'in ikinci, Hz. Hiiseyin'in ucuncii ve

Ali b. Hiiseyin (Zeyne'l-Abidin)'in dordiin-cu imam

olarak hepsince tanmmis. olmasidir. imamlar konu-

sunda aynhklar bundan sonra ba§lar.63

1)Zeydiyye

Bu grubun lideri Ali Zeyne'l-Abidin'in oglu

Zeyd'dir. Zeyd b. Ali, Kufe'de Hi§am b. Abdulmelik'e

kar§i ba§lattigi kiyamda oldiiriildii ve asildi. Zeydiye

daha sonra uc. kola aynlmi§tir.64

2) Bakiriyye

Muhammed b. Ali Zeyne'l-Abidin el-Bakir'i

imam taniyanlarm firkasidir.

3) Cafariyye

Muhammed Bakir'm oglu Cafer Sadik'i imam

tamyanlara denir. Cafer es-Sadik'm on gocugundan

dordii de (Abdullah, Muhammed, Ismail ve Musa el-

Kazim) ce§itli kollar tarafmdan kabul edilmigtir.

Tarih boyunca, siraladigimiz bu firkalar gibi, sa-

yilari yetmi§i gegen firkalar ortaya gikmi§tir.65 Figlali,

63 §enel, a.g.e., s. 91.

64 §enel, a.g.e., s. 91; Ebu Zehra, a.g.e., s. 51.

65 Ebu Zehra, a.g.e., s. 56.
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bu konuda §6yle demektedir: "Hz. Hiiseyin'in torunu

Imam Zeyd b. Ali (122/740)'nin isyani ba§ansizlikla

sonuclanmca, oglu Yahya (125/765) onun goru§lerini

devam ettirmi§ ve boylece Zeydiyye firkasi viicud

bulmu§tu. Daha sonra bugiinkii imamiyye firkasmca

(Isna' A§eriyye) altmci imam olarak kabul edilen Ca-

fer es-Sadik (148/765)'in oliimiinu takiben Ehl-i Beyt'e

baglananlar arasmda ihtilaf cikmis ve bir kisim onun

biiyiik oglu ismail'i imam tamyarak aynlmislar ve

boylece ismailiyye'yi meydana getirmi§lerdir. Bu ara-

da, Ehl-i Beyt'e taraftar olduklarim soyleyen kiitleler

veya onlar adma ortaya cikanlar, daima ahenkten

mahrum ve surekli ihtilaf halinde bulunduklarmdan

belli isimleri olan veya isimsiz pek cok firkaya ayril-

mi§lardir. Ve galiba bu firkalar arasmda en son tesek-

kiil edeni de imamiyye firkasi (isna 'Aseriyye) olmus-

tur. Gerci bu firka da te§ekkulunden sonra, son imam-

la ilgili olarak isimli-isimsiz birgok firkaya aynlmi§-

tir." 66

Sozkonusu firkalardan, giinumiize kadar varli-

gim slirdiirebilenler sadece isna 'As_eriyye ve

Ismailiyye olmustur.

Figlali, a.g. teblig metni, s. 41-42.

4) isna 'Aseriyye

Oniki imam kabul edenlere denir. Bu gruptan,

ara§tirmamizm konusu olmasi hasebiyle ileride bah-

sedilecektir.

5) Ismailiyye

Bu firka, Cafer es-Sadik'm oglu ismail'e nispet

edilir. ismailiyye, islam iilkelerinin ge§itli bolgelerine

yayilmis durumdadir. Bir kismi Orta ve Guney Afri-

ka'da, bir kismi §am bolgesinde, bir kismi da Pakis-

tan'da, cogunlugu ise Hindistan'da bulunmaktadir.

Bunlarm islam tarihinde devlet kurduklan da goriil-

mii§tur. Misir ve §am'a hiikmetmis olan Fatimiler

ismaili idiler. Aynca cesitli islam bolgelerine bir sure

hiikmetmis, Karmatiler de bu grupa mensup idiler.

Bu gruba, "gizlilik prensibine" asm derecede ri-

ayet etmeleri, "imam gizlidir" demeleri ve "seriatm

bir zahiri, bir de batmi vardir" iddiasmda bulunma-
lan nedeniyle "Batmiler" adi verilmistir. "Ha§ha§iler"
diye isimlendirilen grup da bunlardandir. 67

'. Ebu Zehra, a.g.e., s. 60.
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II. ISNA 'A§ERIYYE

Bugiin "Sia" denilince ilk akla gelen firka, isna

'Aseriyye firkasidir. Dunyaran birgok yerinde; ozellik-

le Iran ve Irak'ta yogun olarak yasamaktadirlar.

Bu firkaya mensub olanlar degisik isimlerle

anilmaktadirlar. Ali taraftan anlammda "§ia"; imamet

merkezli olduklarmdan "imamiyye"; On iki imamm
imameti ve iistiinlugune inandiklarmdan "Isna 'Ase-

riyye"; Ehl-i Beyt'e muhabbetten otiirii "miitavile";

(rivayete gore) Sultan Haydar es-Safevi (6. 1488), rii-

yasmda Hz. Ali'yi diger imamlarin yanmda kirmizi

tac giyerken gormiis, bunun iizerine O ve muritleri de

kirmizi serpu§ takmislar, bundan dolayi da "Kizil-

ba§"; Imam Zeyd b. Ali'yi yalniz biraktiklan icin

"Rafida" (Rafiziler); furu' (fikih)da Cafer es-Sadika

nisbet edildiklerinden "Caferiyye"; diger biitiin

miislumanlan "Amme" kabul ettikleri icin de "Hassa"

diye anilmi§lardir.68

Isna Ageriyye, on iki imamm imameti ve listun-

lugiine inamrlar. Onlara gore, Hz. Ali (40/661), Hasan

(3-49/625-669) ve Huseyin (4-61/626-680)'den sonra

68 Karata§, §aban, fpia'da ve Siinni Kaynaklarda Kur'an Tarihi, Ekin yay.,

Istanbul 1996, s. 29; (El-Emin, Muhsin, A'yanu'§-$ia, Beyrut 1987, I, 19-

21.)
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imamet, Ali Zeyne'l-Abidin b. el-Hiiseyin (38-95/659-

713)'e; ondan sonra Muhammed el-Bakir (57-116/676-

734)'a; ondan sonra oglu Ebu Abdillah Cafer es-Sadik

(80-148/699-765)'a; ondan sonra oglu Musa el-Kazim

(128-183/745-799)'a; ondan sonra oglu Ali er-Riza

(148-203/765-818)'ya, ondan sonra oglu Muhammed
et-Taki, el-Cevad (195-220/811-835)'a; ondan sonra Ali

en-Naki, el-Hadi (212-254/828-868)'ye; ondan sonra

Hasan el-Askeri (232-260/846-873)'ye; ondan sonra da

oglu Muhammed el-Mehdi (255-?/869-?)'ye gecmis-

tir.
69

Muhammed el-Mehdi, on ikinci imamdir. Onun,

babasmm evinde bulunan bodruma gizlenmek icin

girdigine ve bir daha geri donmedigine inamrlar.

Onun gizlendigi vakit kac yasmda oldugu ihtilaf ko-

nusu olmustur. Bazilan onun o sirada dort veya bes

ya§mda oldugunu soylerken, bazilan da sekiz yasmda

oldugunu soylemi§tir. Bir de onun hiikmii hakkmda
ihtilaf olmu§tur. Bir kismi, onun o yasta da alim oldu-

gunu, babasmm ona bilmesi gereken geyleri ogretmis

olmasi gerektigini ve ona itaatin vacib oldugunu soy-

lemi§lerdir. Diger bir kisim da, hiikiim vermenin

69 Ebu Zehra, Mezhepler Tarihi, s. 56; Senel, Lutfu, L Mezhepleri Tarihi, s.

94-96; Figlah, "giiligin Dogusu ve Gelijimi", Siilik Sempozyumu, s. 41.
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onun mezhep alimlerine ait oldugunu soylemislerdir.

Guniimiizdeki isna 'A§erilerin benimsedigi g6rii§, bu

ikinci g6ru§tur.70

1- isna 'Aseriyye'nin Temel Prensipleri ve Gorusleri

imamiyye'ye gore din, Ehl-i Siinnet'te oldugu

gibi iki ana bolumde ele almir: 1. Usulu'd-Din (itikaf);

2. Furu'u'd-Din (ibadat ve muamelat).

I. Usulu'd-Din, yani inang esaslan begtir:

1. Tevhid: Allah'm varligma ve birligine inanmak,

2. Nubuvvet: Peygamberlere inanmak,

3. imamet: On iki imamm imametine inanmak,

4. Adalet: Allah'm, higbir kimseye zulmetmeyece-

gine ve akl-i selimin kotii gordiigii §eyi iglemeye-

cegme manmaktir.

5. Mead: Ahiret guniine inanmak.

II. Furu'u'd-Din de ikiye ayrilir: a) Ibadetler; b)

Muamelat.

a) Ibadetler:

1. Natnaz,

2 Oruc

3. Hac,

1 Ebu Zehra, a.g.e., s. 56.
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4. Zekat,

r- IT
5. Humus,

6. Cihad,

7. el-Emru bi'l-Ma'ruf ve'n-Nehyi 'ani'l-Munker (iyi-

ligi emredip kotiiliigii yasaklamak);

8. Tevella (Hz. Muhammed (s.a.v.) ve O'nun Hz.

Fatima ve Hz. Ali'den dogan soyu ile onlan seven-

leri sevmek),

9. Teberrd (Hz. Muhammed (s.a.v.) ve O'nun Hz.

Fatima ve Hz. Ali'den dogan soyunu sevmeyenler

ile sevmeyenleri sevenleri sevmemek ve onlardan

uzak durmak).

b) Muamelat: §ahis hukuku, evlenme, boganma,

miras, ticaret hayati, cezalar ve benzeri hususlar bu

kisma girer. 71

§ia ve Ehl-i Siinnet, inane yoniinden bazi ortak

noktalara sahiptirler. Bunlar tevhid, nubuvvet ve

mead gibi konulardir. Amel yoniinden de namaz,

oruc, zekat, hac ve cihad gibi konularda hemen he-

men aym goriistedirler. Esasen Imamiyye §iasmm

71 Figlah, §ii imamiyyenin G6ru§leri, s. 201-235; Ka§ifu'l-Gita, Ca'feri Mez-

hebi ve Esaslan, (<jev. Abdulbaki Golpinarh), Zaman yay., Istanbul 1979,

s. 42 vd.
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benimsedigi Caferiyye fikhi ile ozellikle Hanefi fikhi

arasmda gok biiyiik ve derin farklar yok denecek ka-

dar azdir.

Bununla beraber aralarinda bir takim onemli

farkliliklarm da oldugu bir gergektir. Bu farkliliklarm

en onemlisi, §iamn adeta mayasi durumunda olan

imamet inancidir. Bu inanca bagli olarak dort esas

daha vardir ki, bunlar; ismet (imamlarm masumiyeti),

mehdilik, ric'at ve takiyyedir.72

§imdi bu farkhhklardan kisaca bahsedelim.

a) Imamet

Imam, cemaatle kilman namazda ba§ta bulu-nan

kimseye verilen isimdir. Cemaatin (toplumun) onderi

sifati ile halifelere de bu isim verilmistir. Ayrica siinni

fikih sistemlerinin ve onderlerine yani mezhep imam-

larma da bu isim verilmi§tir.73

Imam, dini ve diinyevi liderdir. insanlarm dini

konularda ortaya gikan ihtiyaglarim karsilamakla be-

raber, aralarinda adaleti saglayacak, zulmii kaldira-

cak, diinyevi i§lerini yiiriitecek bir imamin olmasi zo-

runludur. Bu konuda snler ve slinniler hemfikirdirler.

—

—

72 Figlah, a.g.e., s. 237; Karata§, a.g.e., s. 29-30.

73 Seriel, a.g.e., s. 99.
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Ancak §ia, meseleyi, ileri bir safhaya goriirerek, inane

meselesi yapmistir. Zira §iaya gore imamet, usul-u

dindendir yani inane esaslanndandir ve iman, ancak

imamete inanmakla tamamlanabilir. Siinniler ise

imameti furuattan sayarlar, bir inang meselesi olarak

bakmazlar. 74

Necmiiddin Ebu Hafs el-Yezdi imamet konu-
sunda siinni goriisii soyle ifade eder: "Miisliimanlar

imamsiz olamaz. Imarnm goriiniir olmasi, gaib ve

muntazar olmamasi ve Kureys'e mensubiyyeti sarttir.

Ha§imoglu veya Ali oglundan olmasi sarti yokrur.

Onun giinah i§lemekten masun bulunmasi, zaman-i

nasin en miikemmeli olmasi sarti yokrur. Ancak ida-

reye kabiliyeti, dogru ve dinin koydugu simrlar iginde

kalmasi §arttir." 75

Peygamber Efendimiz'den, kendisinden sonra

kimin halife olacagi konusunda kesin bir nass veya
agik bir i§aret gelmemi§tir. Bu konuda gelen tek sey,

Hz. Peygamber'in oliim doseginde iken Hz. Ebu Be-

kir'e miisliimanlara namaz kildirmasim emfetmesi-
dir.76 Bunun aksine §ia, Peygamber Efendimizin, Al-

74 Karata§/ a.g.e., s. 30; Figlah, a.g.e., s. 209; §enel, a.g.e., s. 93.
75

§enel, a.g.e., s. 99.

i. 32.
76 Ebu Zehra, a.g.e., s. 32.
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lah'm vahyi ile Hz. Ali'yi Halife-Imam olarak sectigini

ve bunu ilahi hiikmiin memuru ve ilahi buyrugun

icracisi oldugu icin yapmistir. Eger o, halife tayin et-

meseydi risalet vazifesini tamamlamis, olmazdi.

§ia'ya gore, daha Mekke'de "Inzar ayeti" nazil

olduktan sonra Hz. Peygamber, Hz. Ali'nin kendisine

vasi ve halife oldugunu bildirmi§tir.

Bilindigi gibi §ura suresinin "Once en yakin hisim-

larim uyar" mealindeki 214. ayeti nazil olunca, Hz.

Peygamber bir yemek hazirlatmis. ve en yakm akraba-

lanm cagirarak onlari imana davet etmis ve onlara

"Allah, band sizi bu dine gagirmami emretti. Benim karde-

§im, vasim ve halifem olmak uzere aranizdan hanginiz bu

i§imde bona yardima ve arkada§ olacaktir?" deyince hepsi

sustu. Ancak Ali b. Ebi Talib, bu toplantida bulunan-

larm en kiicugii olmasma ragmen, "Ey Allah'm

Rasulu, bu iste ben senin yardimcm ve vezirin du-

rum" demis; bunun lizerine Hz. Peygamber, onun

boynundan tutarak "iste bu gene, benim karde§im,

vasim ve sizin aranizda benim halifemdir. Onun soz-

lerini dinleyiniz, ona itaat ediniz!..." buyurmustur. :77

Figlah, a.g.e., s. 209-211; (Taberi, 1/1171 vd., Trk. Cev. V4-132 vd.)
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§ia'nm Hz. Ali'nin imameti hususunda ortaya

koydugu deliller sayilamayacak kadar coktur. Oyle ki,

§ii alimler bu konuda miistakil eserler yazmi§lardir.

Hicri dordiincii asir alimlerinden §eyh Miifid

(413/1022), Ebu Cafer Riistem et-Taberi (400/1009) ve

ismaili dailer daisi Hamidiiddin el-Kirmani (411/1020)

bunlardandir. Imamet konusunun §ia kitaplannda

miistakil olarak ele almisi ise daha erken donemlere,

asagi yukan adi gecen alimlerden bir asir oncesine

kadar gider.

§ia, bu konudaki delillerin cokluguna o kadar

inanmaktadirlar ki meshur §ii alim, Allame el-Hilli

lakabiyla tanman Cemaluddin Ibnu'l-Mutahhar (726/

1326)'in kitabimn ismi "el-Elfeyn"dir. Yani yazar, Ali

b. Ebi Talib'in imametine dair "iki bin" delilin bulun-

dugunu daha kitabm kapagmda anons etmektedir.78

§ia'mn Hz. Ali'nin imameti konusundaki en

onemli ve mutlak olarak kabul ettigi delil, Gadir Hum

Gadir Hum, Mekke ile Medine arasmda, Cuhfe

yakmlannda bir yerdir. §ia'ya gore Hz. Peygamber,

Veda Hacci donusii, 10 Zilhicce 10 (16 Mart 632)'de

78 ilhan, Avni, "gia'da Usulu'd-Din", Sia Sempozyumu, ISAV, Subat

1993, s. 417.
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burada konaklanmis. ve musliimanlar iilkelerine da-

gilmadan once onlara: "Allah bona, 'Ey Peygamber! Sa-

na indirileni teblig et. Eger bunu yapmazsan, O'nun elgili-

gini yapmamis olursun...' (Maide: 67) ayetini indirdi. Ceb-

rail, bona Rabbimden su emri getirdi: All b. Ebi Talib, be-

nim kardesim, vasim, halifem ve benden sonra imam'dir.

Ey halk! Allah onu size "veil" ve "imam" olarak tayin etti;

ona itaati herkese farz kildi. Ona muhalefet eden mel'un

olacak, saygi gosteren ise merhamete erecektir. Dinleyiniz

ve itaat ediniz. Allah mevlamz, Ali de imaminizdir. imamet

ondan sonra, kiyamete kadar, onun soyundan devam ede-

cektir."79 Ardmdan Hz. Peygamber, Hz. Ali'nin elin-

den tutarak havaya kaldirmis. ve "Ben kimin mevlasi

isem, Ali de onun mevlasidir" demigtir. 80

Ehl-i Siinnet'e gore ise, imamiyye'ce Veda Hacci

domi§u Gadir Hum mevkiinde nazil oldugu ileri sii-

riilen Maide Suresinin 67. ayeti, burada ve bu vesile

ile degil, cok daha once nazil olmugtur; iistelik

miisliimanlardan degil, kafirlerden soz etmektedir.

79 Figlah, a.g.e., s. 212; (Akaid, 90 vd.; el-Muracaat, 202, vd.; Hulafau'r-

Resul, 123; Yakubi, 2/102; Golpmarli, 40, vd.; el-Gadir, 2/34, vd.; el-

Mesabih, 112.)

80 Bu hadis, siinni hadis kaynaklannda sadece "Ben kimin mevlasi isem

Ali de onun mevlasidir" seklinde yer ahr (Figlali). Bkz. Tirmizi,

"Menakib", 20; Miistedrek, c. 3, s. 100; Ibn Hanbel, c. 4, s. 281;
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Aynca Hz. Ali'nin torunu Hasanu'l-Miisenna'-ya

sozii edilen bu hadis soruldugunda O: "...(Hz. Pey-

gamber) bununla emirligi ve sultanhgi kast etmedi.

Oyle demek istemi§ olsaydi, bunu acikga soylerdi.

Ciinkii Rasulullah, miislumanlarm en fasih olamdir..."

demi§tir.

Hal boyle olmasma ragmen §ia, Hz. Ali'nin Hz.

Peygamber tarafmdan imam olarak tayin edildigi

inancmdadir. Ciinkii onlara gore imamet, ummetin

inancma veya secimine birakilabilecek iglerden degil-

dir. Imam, Allah ve Rasulu'niin halifesidir; eger ima-

min imameti secimle olsaydi, Allah'm ve Rasulii'niin

halifesi olmazdi; ciinkii bu durumda, onu Allah ve

Rasulii istihlaf etmi§ olmazdi. Aynca Nebi'nin (s.a.v.)

niibuvvetten sonra, onun naibi durumundaki bir

mevki demek olan bu biiyiik i§i nasil olur da bagkasi-

mn secimine birakilabilir?" 81

I§te bu gerekcelerle imametin nassla belirlen-

digini iddia eden §ia, imamlara olagan iistii yetkiler

ve vasiflar da vermi§lerdir.

§iiler, imamm tesri ve yasama acismdan tarn bir

otoritesi bulunduguna ve soyledigi her §eyin §eriattan

81 Figlah, a.g.e., s. 212-214.
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sayildigma inamrlar. Onlara gore, imamlar, Hz. Pey-

gamber'in §eriatm sirlarim, kendilerine emanet ettigi

vasiylerdir. Kendi zamanmin gerektir-digi sirlari agik-

lamis; kendisinden sonraki zamanlann gerektirdigi

sirlari da "Evsiya"ya emanet etmi§tir. Bunlar, zamani

gelince onu insanlara agiklayacaklardir.

Evsiya'nm soyledigi her sey Islam §eriatidir.

Bunlarm sozleri risaleti tamamladigi igin, her soyle-

dikleri dinde §eriattir ve Hz. Peygamber'in hadisi de-

gerindedir. (^iinku bunlar, Hz. Peygamber'in kendile-

rine verdigi emanete dayamrlar ve kendilerine verilen

yetki ile konusurlar.

Imamlar, umumi hiikiimleri tahsis edebilir, mut-

lak olan hiikiimleri kayit altma alabilirler. (^iinkii

imamm ilmi, §eriata ili§kin her §eyi ve kendisine ve-

rilmis hiikiimleri kusatmistir.

Imamdaki bu kusatici ilim, "imkan = olabilirlik"

veya "ictihad = gaba" ile degil, "bilfiil" sabit olan bir

ilimdir. Yani onun ilmi, "lediinni = kendinden"dir.

Diger alimlerde goriilen durumda oldugu gibi, bilin-

mesi miimkiin olan bir seyin elde edilmesi veya caba

ile ogrenilmesi miimkiin olan bir seyin elde edilmesi

degildir. Qiinkiik, "ictihadi" (gaba iiriinii) olan ilmin

varligi, eksik bir ilim kabilindendir; baslangigta ceha-

64

let, sonra ogrenim, sonugta da ilim §eklinde ortaya

gikar. Oysa imamm, higbir zaman din ve §eriat ilimle-

rinin cahili olmasi caiz olmaz.

Ayrica siiler, imamm, imametini ispatlamak igin

bir takim olaganiistii davram§lar gosterilebilece-gini

kabul ederler. Bu olaganiistiilukleri de tipki peygam-

berlerin gosterdigi olaganiistiiliikler gibi "mucize"

diye isimlendirirler. 82

Allame Ibnu'l-Mutahhar el-Hilli, imam igin basta

"ismet" olmak iizere on dort sifat sayar. Buna gore,

her devirde bir tane olan imam, her tiirlii kiigiik-

biiyiik giinahtan uzak masum; itaat edilmek zorunda

olan; halkm en faziletlisi, ilim bakimmdan en iistiin ve

ozel bir bilgiyle donatilmis; Kur'an'm zahir ve batin

manalarmi bilen; yigit, mutlak tasarruf sahibi; kelam

ve fiilleri butiiniiyle delil; kendisine tipki Hz. Pey-

gamber'e -oldugu gibi hiirmet duyulmasi ve yiiceltil-

mesi gereken; seriatm muhafizi ve icracisi olan bir

kimsedir.83

Daha once de belirttigimiz gibi imamete inan-

mak, imamn §artlarmdandir. tmamiyye'ce Allah'm

emri iizerine Hz. Peygamber tarafmdan tayin edildigi

82 Ebu Zehra, a.g.e., s. 57-59.

83
Figlali, a.g.e., s. 215; (El-HiHi, el-Elfeyn, 203-204.)
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soylenen imamlarm sayisi on ikidir. insanlar, din ve

diinya islerinde onlara miiracaat etmeye mecburdur-

lar. imamlarm on ikincisi, Mehdi Muntazar (Beklenen

Mehdi) olup, halen sagdir ve kiyametin kopmasindan

once zuliimle dolmu§ diinyayi doldurmak icin gele-

cektir. Onun "gaybeti" sirasmda isler, yine onun em-

riyle, miictehidler (fakihler) tarafmdan yiiriituliir. Hz.

Peygamber ve imamlar igin sabit olan velayet,

miictehid (fakih) igin de sabittir ve miictehidin velaye-

ti ile Hz. Peygamber ve imamlarm velayetleri ayni

hususlan samildir.84

§ia'ya gore "imamete inanmak, miisliiman ol-

manm sartlarmdan" olmasma ragmen, bazi sii alim-

ler, "imamet meselesini" mezhebi bir alana indirge-

mislerdir. Son asir sii alimlerden Kasifu'1-Gita (6.

1954)'ya gore "imamete inanan bilhassa" mii'mindir.

Diger dort riikne (tevhid, niibiivvet, mead ve amel)

inanan ise "umumi" anlamda mii'mindir. Onun hak-

kmda da Islam hukiimlerinin umumu caridir. Mali,

lrzi ve cam haramdir. imamete inanmadigmdan otii-

rii, Allah korusun, ona hicbir surette kin beslenemez,

hakkmda kotii soz soylenemez, kotii dii§iince besle-

84 Figlah, a.g.e., s. 216.
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nemez." 85 Ayetullah Mekarim Sirazi'nin de "imamet

inanci, miisliiman olmanm degil; §ii olmamn sartidir"

dedigi belirtilmektedir.86

Soz konusu alimler gibi, bazi cagdas sii alimlerin

imameti dini boyuttan cikartip mezhebi cerceve ile

simrlandirmalari gok onemli bir gelismedir. ^iinkii bu

olay otomatik olarak imametie ilgili bircok meseleyi

de yine mezhebi bir cerceveye hapsetmektedir. Bunun

tabii bir sonucu olarak; bir siinin, sii olmayan veya §ia

mezhebinin prensiplerin-den birine inanmayan bir

miisliimam tohmet altmda birakma ihtimali ortadan

kalkmaktadir. Ne var ki bu olumlu geli§me bircok

yiikii de beraberinde getirmekte ve §iamn temel kay-

naklarmdaki yiizlerce rivayetin tenkidini zorunlu

kilmaktadir. Mezkur alimlerin, bu tiir rivayetleri

Kur'an'm temel prensiplerini dikkate alarak siizgecten

gegirmeleri, ayni iimmet ve medeniyete mensup olup

ayri diinyalarda yasayan insanlarm kaynastirilmasi

agismdan biiyiik onem ta§imaktadir.87

85 Kajifu'l-Gita, Caferi Mezhebi ve Esaslan, s. 44; Karata§, a.g.e., s. 32.

86 Ozek, Ali, "imamiyye-isna Ageriyye Siasmin Tefsir Anlayiji", §iilik

Sempozyumu, s. 215-216; Karafa§, a.g.e., s. 32.

87 Karata§, a.g.e., s. 32, 33.
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b) Ismet (Imamlarm Masumiyeti)

"ismet" kavrami Islam literatiiriin.de Peygam-

berlerin bir sifati olup, onlarin masum olu§unu ifade

etmektedir. Bu noktada §ia ile Ehl-i siinnet hem fikir-

dirler.88 Ancak §ia, imamlarm da bu sifata sahip ol-

duklarmi, yani masum olduklanni iddia etmektedir.

Dogrusu, yukanda zikrettigimiz, imamlara verilen

yetki ve sifatlan goz oniinde bulundurunca bunu pek

yadirgamamak lazim.

imamlarm masum oldugu konusunda biitun

siiler goriis. birligi icerisindedirler. Onlara gore imam,

hata, unutma ve her tiirlii giinahtan uzak; hakkmda

hie ku§ku olmayan tertemiz bir §ahsiyettir. Bu konuda

sii alimlerden §erif Murtaza, "e§-$afi" adli eserinde

soyle demektedir:

"Hem bize gore, hem de karsitlanmiza gore is-

lam §eriatmda ceza ve hukiimleri infaz edecek olan

bir imamm var olmasi gereklidir. Bu gerekli olduguna

gore imamm masum olmasi da gereklidir. Clunkii eger

imam masum olmazsa, dini hiikiimler kendisiyle ka-

im oldugu igin, ondan gikacak hatamn dine karisma-

smi caiz gormek gerekir. Biz, ondan hata gikmasi du-

rumunda bile ona tabi olmak ve yaptiklanna uymakla

yiikiimlu olacagiz. Bu da bir yoniiyle kotiiliikle

emrolundugumuz anlamma gelecektir. Kotiiliikle

emrolunmamiz fasit bir durum olduguna gore, dinde

kendisine tabi olmamizi ve kendisine uymamizi em-

reden kisinin masum olmasi gerekir." 89

§iiler, imamm hem "zahiri" hem de "batmi" ola-

rak, yani hem imam olmadan once, hem de imam ol-

duktan sonra masum olduguna inanirlar. Bu konuda

§ianm onde gelen alimlerinden Tusi §6yle demekte-

dir: "Hikmet sahibi yiice Allah'm saygi ve hurmet

gerektiren emaneti, batmen lanet ve cezayi hak etmesi

mumkiin olan birisine vermesi yaki§ik olmaz; bu, gaf-

let olur. imamm masum oldugu, imam olmadan 6n-

ceki halinden anlasilir. Bu durum, onun ortaya giktigi

vakit soylediklerinin delili olur. imamm imam olma-

dan once masum olmasi gerektiginin bir sebebi de,

insanlarm kendisine giivenip uzaklasma-malandir.

Nitekim ayni seyi peygamberler hakkmda da soylii-

yoruz." 90

Netice olarak, §ia'ya gore peygamberler, melek-

ler ve imamlar masumdurlar. Kebire ve sagireden

1 Karataj, a.g.e., s. 34.

89 Ebu Zehra, a.g.e., s. 58; (Serif Murtaza, e$-$afi, s. 40, Iran tafbaski).
90 Ebu Zehra, a.g.e., s. 58; (Tusi, Telhisu'$-§afi, s. 319, Iran tasbaski).
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uzaktirlar. Allah'm biitiin emirlerine riayet ederler.

Aksini iddia kiiftirdur. Imamlar hakkmda higbir hii-

kiim verilemez; yarahhs. ve ya§ayi§lannda insanustu-

diirler; "La yus'el 'an ma yef'al" 91 dirler. Masumiyetle-

ri dogumlarmdan olumlerine kadar devam eder. Yal-

mz Ibn Babaveyh ve hocasi Muhammed b. Velid'e go-

re imam olmadan once hata yapmalan muhtemeldir.

Bu esasa gore 14 masum vardir ki bunlar: Pey-

gamber, Fatima ve 12 imamdir. tsmetin Kur'an-i Ke~

rim'deki mesnedi Bakara suresinin 124. ayetidir:

"Rabbi, tbrahim'i bir takim emirlerie denemi§, o da

onlan yerine getirmi§ti. Allah 'seni insanlara onder (imam)

kilacagim' demi§ti. 'Soyumdan da' deyince: 'Zalimlere ah-

dirn eri§mez' dedi."92

§ia'ya gore, Allah Ibrahim'le ahidle§tigine gore o

masumdu; Allah'la ilgisi vardi. Oyleyse onun varisi

de hiikme tabi idi. Ayni §ekilde imamlar da "varisen"

ve "vasiyyeten" bu yolda olduklarma gore masum-

durlar.93

§unu hemen ifade etmek gerekir ki, topluma 6n-

derlik etme misyonunu iistlenen imamlarm "masum

91 Yaptiklanndan dolayi sorguya gekilemeyen.

92 Bakara, 124.

olmalan" ideal bir beklenti olmakla beraber, pratikte

mumkiin olmayan bir husustur. Boyle bir kabul bu

sahislan insan/tabiatustii varliklar olarak kabul etme

sonucunu dogurur. Oysa masum olduklan soylenen

bu §ahislar kendilerini korumaktan dahi aciz kalmi§-

lardir. Hz. Ali bir harici tarafmdan' §ehit edilmi§, Hz.

Hasan zehirlenmi§, Hz. Hiiseyin Kerbela'da feci bir

gekilde katledilmi§ ve miiteakip imamlar da ayni aki-

bete ugramaktan kendilerini koruyamami§lardir. De-

mek ki bu imamlarm hicbir §ekilde diger insanlardan

bir farki yoktur.

Diger taraftan, peygamberlerin yaptiklan hatala-

nn vahiyle diizeltildigi dikkate almdigmda, peygam-

berlerin bile -vahiy korumasi di§mda- masum olma-

digi sonucu cjkmaktadir. Hz. Peygamber'den sonra

insanlarm sema ile ili§kisi yani vahiy kesildigine gore,

diger insanlar nasil masum olacaklardir. Eger imam-

lara vahiy geldigi kabul ediliyorsa, bu daha biiyiik

problemlere yol acar ve dini keyfilige-gorecelige ma-

ruz birakir. Demek ki, peygamberlerin di§mda hicbir

kulun elinde bu kabil bir garanti soz konusu degil-

dir. 94

93 genel, a.g.e., s. 101, 102. Karataj, a.g.e., s. 35-36.
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c) Mehdilik

Mehdi sozii, Arapga "heda = dogru yolu bulmak,

yol gostermek" mastanndan ism-i mef'uldiir. Istilah

manasma ve bir inang ifade etmesine gore mehdi:

"Kendisinden once zuliim ve haksizliklann ahp yiirii-

diigii yeryiizunii adaletle dolduracak kurtancidir."95

Isna 'Ageriyye'ye gore mehdilik, on ikinci imam ola-

rak kabul edilen ve halen gaib olduguna inanilan Meh

di'nin tekrar zuhur edecegine inanmak demektir.96

Biitiin §ii firkalarda Mehdi'nin gikacagma inam-

lir; mehdiligine inandiklan imamlarmm olmedigi,

kayboldugu veya olumiinun zahirde oldugu, yakmda

rucu' edip du§manlarmdan intikam alacagi fikri ileri

suriiliir. §ii isyan ve hareketlerinin hemen hemen her

defasmda, kisa omiirlii olan birkag tanesi harig ba§an-

sizliga ugrayip devlet kuvvetleri tarafmdan dagitil-

malan sirasmda liderlerinin oliimii ile bir kismi, bu

olximu emr-i vaki kabul edip kendilerine yeni bir

imam arayip tarih sahnesinden gekilirken; bir kismi

da oliimiiniin gergekligini red ve imamlarmi, yakmda

rucu edecegi iimidi ile intizara ba§hyorlardi.97

95 Ilhan, Avni, "§ia'da Usulu'd-Din", §iilik Sempozyumu, s. 422.

96 Karata§, a.g.e., s. 36.

97 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 422.
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Bu fikri ilk defa ortaya atan ki§inin, Hz. Ali'nin

mevlasi Keysan (6. 37/657) oldugu, sonra imamiyye-

nin kollarma gectigi soylenmektedir. Bu zat Siffin'de

oldurulmu§tiir. Rivayete gore Muhtar es-Sakafi, fikir-

lerini ondan almi§tir. En-Nevbahti (300/912) ise Key-

san'm, Hz. Hiiseyn'in ociinii almaya yemin edip, Hz.

Ali'nin oglu Muhammed el-Hanefiyye (81/700)'nin

imameti ilan eden Muhtar es-Sakafi (67/687) oldugu-

nu belirtmi§tir. Nitekim Muhtar, el-Hanefiyye'nin

mehdiligini ileri surmu§tur.98

Ahmet Emin; mehdi, hadi ve muhtedi kelimele-

rinin Rasulullah doneminde kullanildigini delilleri ile

belirttikten sonra §u andaki kavramla§mi§ §ekliyle, ilk

donemlerde mehdilik anlayiginin olmadigini ifade

etmektedir. Daha sonra mehdilik inancmi, Siadan

ba§ka, Emevi ve Abbasilerin de istismar edip kullan-

diklarrni; siinni kaynaklarda da mehdilikle ilgili me-

tinlerin bulunduguna, bunun Emevi ve Abbasiler ta-

rafmdan da siyasi nedenlerle uyduruldugunu ornek-

lerle belirtmektedir."

Gergekten de mehdilik inanci sadece Siaya ozgii

bir prensip degildir. Diinyada hakim olan Yahudilik,

98 Karata§, a.g.e., s. 36.

99 Karata?, a.g.e., s. 37; (Ahmed Emin, Duha'l-Islam, 3/235-246/
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Hristiyanhk; Vesenilik, Mecusilik dinleri ile diger is-

lam mezheplerinde de "be§erin kurtancisi" diye bi-

rinden soz edilmis, ve hepsi onun zuhurunu miijdele-

mi§tir.100

§iilerin birbiri ardisira gikardiklan mehdilere

kar§i Emeviler, "Siifyanilik"i cikarmi§lardir ve onla-

rinkine paralel goriisler ileri surmii§lerdir. Bunun

uzerine §iiler, Mehdi'nin Siifyan ile miicadele edip

onu kahredecegini ileri siirmus.lerdir. §iiler, Emeviler

ve Abbasiler arasmda Mehdilik, turlu maceralar ge-

girmi§tir. Dikkati ceken husus, Mehdi akidesinin bu

gruplann dagilma tehlikesine ugradiklan sirada cik-

masidir. 1
??;

Isna A§eriyye'ye gore "Mehdi" on ikinci imam

Hasan el-Askeri'nin oglu Muhammed el-Mehdi'dir.

El-Mehdi 265 veya 256 yilmda, Irak'ta bulunan

Samerra §ehrinde dogdu. 260'a kadar babasmm kefa-

leti altmda gizli olarak ya§ami§; ozel §iiler dismda

kimse onu gorme §erefine nail olamami§tir. Be§ ya§-

larinda iken, evlerinin altmdaki bodruma/magaraya

girmig, bir daha da ortaya gikmamig. Boylece "gaybet-

i sugra" adi verilen bir gizlilik donemi ba§lami§

100 Karata§, a.g.e., s. 37.

101 Senel, a.g.e., s. 104-105.
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(260/873) ve altmis. dokuz yil surmii§tiir. Bu donemde
siilerin biiriin meseleleri, istekleri ve mektuplan

"Mehdi'nin Vekilleri/Sefirleri" diye bilinen su dort

ki§inin vasitasiyla Mehdi'ye ula§tinliyordu ve ona,

bunlarm vasitasila ili§ki kuruluyordu:

1- Osman b. Said b. Amr el-Esedl Onceleri imam
Ali en-Naki ve Hasan el-Askeri'nin vekili idi.

Kxinyesi Ebu Amr'dir.

2- Muhammed b. Osman b. Said. Kiinyesi Ebu Ca-

fer (6.304)'dir.

3- Hiiseyin b. Ruh b. Ebi Bahr el-Nevbahti (6.326).

Kiinyesi Ebu'l-Kasim'dir.

4- Ali b. Muhammed Semuri (6.329). Kiinyesi,

Ebu'l-Hasan'dir.

Bu dorduncii sefirin vefahyla, "Gaybet-i sugra"

donemi sona erip, "Gaybet-i Kiibra" adi verilen bii-

yiik gizlilik donemi ba§larmshr (329). Bu donem, Al-

lah Teala, Mehdi'nin zuhur ve kiyamma miisaade

edinceye kadar devam edecektir.

Biiyiik gizlilik doneminde Mehdi'nin vekilleri ve

halkin bu donemdeki gorevlerine gelince, takvah, fa-

kih, heva ve hevesine uymayip, Allah'm emrine itaat

eden kimse bu donemde Mehdi'nin vekilidir ve diger-
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lerinin de ona uymasi gerekir. Zira onlar zamanm
imami "Mehdi" tarafmdan halka, imam da Allah tara-

fmdan onlara hiiccettir.

Allah'm miinadisi gokyiiziinden: "Hakk, Al-i

Muhammed'le (Muhammed soyuyla) dir" diye nida

edince, Mehdi'nin adi dillerde dola§acak. Ardmdan
Mehdi Mekke'de zuhur edecek, Mescid-i Haram'da

riikun ile makam arasindna halktan biat alacak. Basi-

mn iizerinde bir melek bulunup, "Bu mehdi'dir, onu

izleyin" diye nida edecek. Hz. Siileyman'm yiiziigii

onun parmaginda, Hz. Musa'nm asasi onun elinde ve

biitiin iyi kimselerin sahip olduklan ozelliklere o tek

ba§ma sahip olacakhr.

Onun hiikiimet merkezinin gekirdeginin cekir-

degini olusturacak kimseler, Bedir Ashabi sayismca

313 kisidir ve bu grup gercekte, biitiin diinyadan

Mehdi'nin etrafmda toplanacak, kiyamm asil yonetici-

leri ve cihansumul islam inkilabinm Mehdi'den sonra

birinci derecedeki onderleri olacakhr. Kur'an ve Re-

sul-i Ekrem (s.a.v.) ile Hz. Ali'nin siretine gore hiik-

medecek; hukiimetinin genisligi, biitiin diinyayi kap-

sayacak ve zulumle dolup tasan yeryiiziinii adaletle

dolduracaktir. Hiikiimetinin merkezi de Hz. Ali'nin
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hilafet merkezi olan Kufe mesicidi olacakhr. Hukumet

siiresini de ancak Allah Teala bilir.

Ceddi Rasul-i Ekrem (s.a.v.) gibi kafirlere ve

miisriklere galip gelecek; Hz. isa gokten inerek vezir

iinvaniyla ona yardim edecektir. Hukiimetinin ve

rehberliginin bereketi olarak, gokyiiziinden hayr ve

bereket kapilan halkm ytiziine acilacak, omiirle uza-

yacak, biitiin halk refah ve zenginlik icinde olacaklar-

dir...
102

Mehdi'nin vasiflan, boyu, posu gibi hususlarla

ilgili olarak da sii kaynaklarda pek gok teferruat yer

almaktadir. §ia, Kur'an ve Hadis'ten, Hz. Ali'nin soz-

lerinden Mehdi icin deliller ortaya koydular. Hatta

Mehdilik ile ilgili siinni hadis kaynaklarmdaki riva-

yetleri de kastederek Mehdi konusundaki hadislerin

miitevatir oldugunu iddia ettiler.

§ia'ya gore Mehdi'nin zuhurundan onceki ala-

metlerinden pek cogu bugiin vuku bulmu§tur. Um-
metin onun gikisma gayret gostermesi; onun ciki§ma

zemin hazirlamasi ve bu dogrultuda kotiiluklerle mii-

cadele etmesi gerekir. Onun gizli kalmasmin

mes'uliyeti iimmetin omuzlanndadir.

102 Imani, Mehdi Fakih, "Zaman Imami", Ehl-i Beyt Mesajt Dergisi, Agus-

tos 1993, s. 79-80.

77



Asirlar boyu bu inang, §ianm biiyiik ekseriyetini

olu§turan grubunda biitun canliligi ile ya§ami§ ve bu

toplulugun ya§ayi§mm her yoniine aksetmi§tir. Bu

bakimdan Mehdi'nin gikacagma dair delillerden,

Mehdi'nin pek 50k vasiflarmi bildiren malumattan

tutun da kiyammda irad edecegi hutbeye varmcaya

kadar, Mehdi ile ilgili kitaplarda, pek cok §eye yer

verilmi§tir. 103 Giiniimuz §ii yazarlardan bazilarmm,

Mehdi'nin zuhurunu inkar edenlerin "kafir" sayilaca-

gini ilan etmelerinin yamsira104
, giinliik hayatm her

safhasmda, dualarmda, konu§ma-larmda, yazilarmda,

atasozlerinde, kisacasi her an ve her yerde filler,

Mehdi inanciyla dopdoludurlar. Iran'da Humeyni'nin

saghgmda, sokaklardaki duvar yazilan, dualar ve slo-

ganlar arasinda, "Ya Rabbi! imam Humeyni'yi Meh-

di'nin ciki§ma kadar yagat!" duasi yer alirdi. Bu dua

bugiin, "Ya Rabbi! imam Humeyni'nin prensiplerini

Mehdi'nin ciki§ma kadar ya§at!" geklinde degi§tiril-

mi§tir. Goruldiigii gibi degi§meyen tek §ey, Mehdi

inancmm canlihgidir. 105

103 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 424; (Bkz. El-Kazvini, el-Imamu'l-Mehdi; el-

Aliyyu'§-§ahudi, el-imamu'l-Mehdi ve Zuhuruhu, Kuveyt, Salimiyye, 1985.)

104 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 424; (ed-Duhayyil, el-imamu'l-Mehdi, Necef

1385/1966, s. 61 vd.)

105 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 424.

§ianm bu yogun Mehdilik inancma kargihk, Ehl-i

Siinnet ve Mu'tezile alimleri mehdilik inancmm hicri

iicuncii asirdan sonra ortaya giktigi ve ilk §iilere ait

boyle bir inancm mevcut olmadigi g6rii§iinde-dirler.

Bu alimlerin bir kismma gore, Hasan el-Askeri'nin

boyle bir gocugu olmadigi igin "On ikinci imam" da

higbir zaman olmami§tir; "imam-i Masum" §6yle dur-

sun7
on ikinci imam olarak ancak "Imam-i Madum"

(olmayan imam)'dan soz edilebilir. Zira tarihi rivayet-

ler, el-Askeri'nin gocuksuz olarak oldugiinii bildir-

mektedir. Bir kismma gore de el-Askeri'nin Muham-

med adli bir gocugu dogmug, fakat sanildigi gibi sag

iken ortaliktan kaybolmamig, be§ ya§larmda iken 61-

mii§tur. Olmedigi farz edilse bile be§ ya§larmdaki bir

gocugun biitiin miislumanlarin dini-diinyevi i§lerini

yiiriitecek bir mevkiye getirilmesinin din ve akil agi-

smdan mantikli bir agiklamasi yokrur.

§aban Karata§'m dedigi gibi, bir insanm oliim-

siizlugiine inanmak, islam itikadma sigacak bir §ey

degildir. Ciinkii Kur'an'a gore, "Her nefis oliimii tadi-

cidir." 106 Peygamberler dahil higbir kimse, bu kiilli

kaidenin di§ma gikamami§tir. Eger burada ifade edi-

len uzun omiirlii olmak ise, bu da adetullaha ters

106 Enbiya, 35; Ziimer, 30.
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du§mektedir. Bir insarun kendi muasirlarmdan farkli

olarak, bin iki yiiz kiisur yildir yagamakta oldugunu

kabul etmek, zuliim ve gozyagi ile dolu §ia tarihinde

sahipsiz, ezilmis. ve mazlum insanlarm, olaganiistii bir

kurtanciya sigmma ihtiyacmdan dogmu§ olmalidir.

Hadiseyi bundan ba§ka bir §ekilde algilamak bizi teh-

likeli mecralara siiriikler. 107

d) Ric'at

Ric'at; Allah'in, olenlerin bir bolumiinii, oldiik-

leri surette diinyaya getirecegine, boylece bir boliigiin

yiikseltilecegine, bir boliigiin de alcaltilacagma; ger-

geklerin hakli olduklarmm, zalimlerin de haksiz ol-

duklannrn meydana cikacagma inanmaktir.

SJaya gore ric'at bir gercektir ve ona inanmak, §ii

inancmm esas unsurlarmdan biridir. Dolayisiyla ona

inanmayan §ii degildir.

Imamiyye, diinyaya dondiiriilecek ki§ilerin,

imanda en iistiin olanlarla fesatta en a§agi derecede

bulunmanlar olduguna inanmaktadir. Buna gore Nebi

(s.a.v.), Hz. Ali, Hasan, Hiiseyin ve diger imamlar ile

onlarm diigmanlan olan Hz. Ebu Bekir, Omer, Osman,

Muaviye ve Yezid gibileri Mehdi'nin zuhurundan

107 Karata§, a.g.t'., s. 38-39.

sonra diinyaya ric'at edeceklerdir.108 iyi olanlara Allah

sevap verecek ve onlan yiicelterek gergek devletin

kuruldugunu gosterecek ve sevindirecektir. Kotiileri

de rezil riisvay edecek, onlara azab verecek ve

mu'minler de onlara kar§i zafer kazanacaklardir. Son-

ra bunlar, tekrar olecekler ve kiyamet koptuktan son-

ra ha§ir giinii diger insanlarla beraber tekrar diriltile-

ceklerdir. 109

Sia'ya zit kaynaklarda ric'at dii§iincesi savunul-

dugu, Seyh Saduk (381/991) gibi alimler ric'ati ispata

cali§mi§ ve bircok ayeti, bunu ispatlamak icin kullan-

diklari halde; bazi §i! alimler, ric'ati "pek onemli"

saymamiglar, bazilan da onu §iddetle reddetmi§tir.

Serif el-Murtaza ve Ebu Ali et-Tabressi, ric'ati savun-

makla beraber, bu konunun ihtilafli oldugunu "Belirt-

mislerdir. Onlara gore ric'at, nakle dayali bir konu-

dur. Eger bir kimse, bu konudaki rivayetlerin sahih

olmadigi kanaatini ta§iyorsa, ric'ate inanmama hakki-

na sahiptir. Cagdas. §ii alimlerden Ka§ifu'l-Gita (6.

1954) ve Mugniyye'ye gore de SJanm ric'ate inanmasi,

tipki Ehl-i Sunnet'in deccale inanmasi gibidir. Zira

ihtilafli bir konu olmakla birlikte Ehl-i Sunnet'te de

108 Figlah, a.g.e., s. 221-222.

109 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 425.

'
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deccale inarulmaktadir. Ehl-i Beyt'ten ric'at hakkinda

nakledilenler; Deccal hakkinda Miislim'in Sahihi'nde,

Ebu Davud'un Siinen'inde ve el-Heysemi'nin

Mecmau'z-Zevaid'inde nakledilenler gibidir. Dileyen

bunlara iman eder, dileyen inkar eder; her iki durum-

da da bir sakmca yoktur.110

Mezkur §ii alim Ka§ifu'l-Gita'dan ictihad diplo-

masi alan, Islam Hukuku ve Felsefe konularmda uz-

man olan Musa el-Musevi ise ric'ati ve bu inanci ispa-

ta cah§an ulemayi sert bir dille elegtirmekte ve bu

inancm, Antik-^ag filozoflarmdan Pythogoras (M.O.

580-504)'m ortaya koydugu tenasiih inancma benze-

digini ve bu etkiyle yeni bir §ekil alarak olugtugunu,

bu haberlerin Islam'a ve muslumanlarm birligine za-

rar verdigini belirtmektedir. 111

Biz de bu §ii alimin gorusunii payla§iyor ve bu

inancm islam! temellerinin olmadigmi; aksine ezilmi§-

lik ruh haletindeki insanlarm, bazi insanlan sevmeleri

veya nefret etmeleri ile alakali olarak diigtukleri ifrat

ve tefritin sonucu meydana gelen patolojik bir olay

110 Ka§ifu'l-Gita, a.g.e., s. 30-31; Karata§, a.g.e., s. 40-41; (Mugniyye, C.

Muhammed, e§-$ia ve't-Te§eyyu, s. 56.)

111 Karata§, a.g.e., s. 41; (Musevi, Musa, e§-$ia ve't-Teshih, s. 141-142.)
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oldugunu kabul ediyoruz. 112 Ancak §unu da ifade et-

mek gerekir ki, §ianm cok biiyiik bir ekseriyyeti eski-

den beri ric'ate inanmaktadir. 113

e- Takiyye

Liigat olarak, Arapga "vikaye=korunmak" ko-

kiinden gelen takiyyenin istilah manasi, "Acik veya

muhtemel tehlikeden korunmak maksadiyla inancm

saklanmasi ve gizlenmesi"dir. 114

§ia'ya gore takiyye, iktidar sahibine di§tan itaat

gosterip asil inancmi gizlemek, boylece dii§manm §er-

rinden korunmaya cahgmaktir. Ama kuvvet bulunca

silahh ihtilale giri§mek lazim. 115 Iran Islam Devri-

mi'nin gergekle§mesine zemin te§kil edenlerden sos-

yolog Ali §eriati (1933-1977), takiyyenin tarifi konu-

sunda §6yle demektedir: "Takiyye kelimesinin anla-

mi, miicadele halindeki mucahidin yerine getirmesi

gereken eylemdir. Miicadeleci olmayan igin takiyye

anlamsizdir, bos ve ilgisiz bir §eydir.., Miicadeleci

takiyye etmezse, ihanet etmi§ olur ve hain sayilir.

(^iinkii takiyye konusunda en ufak bir vurdum-

112 Karatas, a.g.e., s. 4.

113 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 426.

114 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 426.

1,5 Karata§, a.g.e., s. 41.
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duymazlik yapilirsa, en ufak bir gevs/eklikte bulunu-

lursa en btiyiik darbelere kar§i karsiya kalmabilir." 116

Can tehlikesi soz konusu oldugu zaman ki§inin

icindeki iman ve inancmi gizleyebilecegine ruhsat

verildigi, hemen her mezhepte kabul edilmi§tir. Bu

ruhsatm delili de Ammar b. Yasir'in davrarusim Hz.

Peygamber'in tasvip etmesidir. Ammar b. Yasir, anne

ve babasiyla beraber miisliiman olmu§lardi. Mii§rikler

onlara akil almaz i§kencelerde bulunmuglar; bu i§ken-

celer sonucu anne ve babasi hayatlarmi kaybetmisler-

di. Kendisinin de olduriilmesinden cekinen Ammar,
mii§riklerin isteklerini yerine getirmi§, zahiren Is-

lam'dan donmustii. Bu manada bir baski ve tehlike

kar§ismda inancm gizlenmesinde ayiplanacak bir ta-

raf olmadigi aciktir ve esasen buna itiraz eden de yok-

tur. §ia ile diger mezhepler arasmda bu konuda fark

da yoktur. Bu konuda §ia'yi farkli kilan husus, §ia'nm

takiyyeyi bir ruhsat olmaktan ote bir azimet olarak

telakki etmesidir. Bu ozelliklerinden dolayi da yalan-

cilikla, §ecaat ve sahsiyetten yoksunlukla itham edil-

mi§lerdir. 117

116 geriati, AH, Kur'an'a Bah§, (qev. Ali Seyyidoglu), Fecr yay., Ankara
1996, s. 42, 43.

117 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 426.
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Bilindigi gibi siiler, tarih boyunca gergekten taki-

be, baskiya en gok maruz kalan topluluk olmustur. Bu
bakimdan diger topluluklardan gok gnler, takiyyeyi

benimsemisler ve onemli prensiplerinden biri haline
getirmislerdir.™ §fi miielliflerden Muhammed Cevad
Mugniyye, ibn Ebi'l-Hadid'in §erhu Nehcu'l-Belaga'-

sindan naklen, takiyyenin, Muaviye b. Ebi Siifyan'm
Hz. Ali ve Ehl-i Beyti ile biirun siilerin isimlerini Maa§
Divam'ndan sildirdikten sonra onlan dagitmak ve
oldiirmek igin emirler verigi ve-^u durumun
Ubeydullah b. Ziyad ile Haccac b. Yusufun valilikleri

sirasmda, bir kimsenin kendisine "sii" denilecegine

"zmdrk" veya "kafir" denmesinden daha memnun
olacak kadar tahammiil edilmez bir hal alisi netice-

sinde dogdugunu soylemektedir. 119

Takiyye, §ia'da onemli bir prensiptir. §eyh
Saduk, "Takiyye vacibtir ve onu terkeden namazi
terkedenle aym durumdadir" demi§tir. Kaim imam
(on ikinci imam-Mehdi) ortaya cikmcaya kadar
takiyye vacibtir ve vazgecmek caiz degildir. Takiyyeyi
Kaim'in ortaya cikismdan once terkeden kimse, Yiice
Allah'm dininden ve Imamiyye mezhebinden gikmis;

118 ilhan, a.g. teblig metni, s. 426.
119 Figlah, a.g.e., s. 225.
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Allah' a, Resulii'ne ve Imamlara muhalefet etmis, olur.

Cafer es-Sadik'a, "Inne ekremekum indellahi etka-

kum" (Hucurat: 13) ayeti soruldugunda, "En gok sa-

kmamniz takiyye ile amel edeninizdir" demi§rir. §eyh

Saduk, "Mii'minler, mii'minleri birakip da kafirleri

veli/dost edinmesinler. Kim boyle yaparsa, Allah ile

bir bagi kalmaz. Ancak, onlardan korunma gayesiyle

sakmmamz baska." (Al-i Imran: 28) ayeti ile Cafer es-

Sadik'tan yaptigi tuhaf nakillerle takiyyeyi ispata ca-

lismistir. 120

Uzun asirlar §ia'mn kendi icinde takiyye konu-

sunda farkli anlayislarm oldugunu 121 belirterek; cag-

das sii alimlerden Ayetullah Cafer Subhani'nin

takiyyenin simrlan ve ce§itleri konusundaki ifadeleri-

ni arz edelim:

"§iiler, takiyye ile tanmmi§, soz ve fiillerinde

takiyye yapiyorlar, diye bilinmektedir. Zannedilmek-

tedir ki, §iilerin prensiplerinden biri de takiyye oldu-

guna gore onlarm ne sozlerine, ne yazilarma ne de

yaymlanna itimad edilir. Ancak biz, §u noktaya dik-

kat edilmesini istiyoruz ki takiyye, ancak cuz'i ve §ah-

si olaylarda ve de can ve mal korkusunun oldugu bir

120 Karatag, a.g.e., s. 42.

121 Ilhan, a.g. teblig metni, s. 427.

zamanda soz konusudur... §iiler, kendilerini koru)^a-

cak bir devletleri olmadigi ve onlara yonelen tehlike-

leri defedecek bir giiciin bulunmadigi donemlerde

takiyyeden yararlanmaktaydi. Ama artik bu asirda

"cok ozel yerler" di§mda takiyyeye gerek kalmami§-

hr.

Takiyye; farz, haram, miibah, miistehab ve mek-

ruh olmak iizere be§e boliiniir. Can, lrz ve mail koru-

mak igin farz olan takiyye, daha bxiyuk bir fesada yol

agacak olursa haram olur. Mesela takiyye, eger dinin

yok olmasma, gelecek ku§aklara gercegin gizli kalma-

sma, diismanlarm miisliimanlann kaderini ele gecir-

melerine ve mukaddesatma musallat olmalanna se-

bep olacaksa haram olur. Yine, mesela Yezid b.

Muaviye gibi zalim bir hakimin kar§ismda takiyye

haramdir. Ciinkii boyle bir durumda takiyye, zillet,

alcakliga boyun egmek ve cahiliyye donemine geri

donmek demektir." 122

Adi gegen yazar, Iran Islam Devrimi lideri Hu-

meyni'nin takiyyenin smirlari/ce§itleri konusundaki

goriiglerini de §6yle ifade etmektedir:

86

122 Subhani, "Kur'an ve Siinnet I§igmda Takiyye", Ehl-i Beyt Mesaji

Dergisi, Agustos 1993, s. 119-120.
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"islam'm nazarmda gok onemli olan bazi

vacibler ve haramlar konusunda takiyye yapmak ha-

ramdir. Mesela, Kabe ve mukaddes mekanlarm yikil-

masi, Kur'an ve islam'a hakaret edilmesi, Kur'an'i

kendi goriisuyle ve ilhada (dinsizlige) uygun bir §e-

kilde tefsir etmek gibi biiyiik haramlar konusunda

takiyye haramdir. Takiyye, iztirar ve ikrah delilleri bu
durumlan kapsamaz.... Aym §ekilde, halkm nazarm-

da biiyiik ve onemli bir yeri olan bir mii'min, takiyye

olarak bazi haramlan yapacak veya bazi farzlan

terkedecek olursa, mesela; zorlanarak §arap icecek

veya zina edecek olursa ve bu davramgi dine zarar

verecekse, soz konusu §ahsm takiyye delillerine da-

yanarak takiyye yapmasimn caiz oldugu soylenemez.

Yine aym §ekilde, eger usul-u din ve usul-u

mezhepten biri veya dinin zaruri hukiimlerinden biri

zeval, yok olma veya degisme tehlikesi ile kar§i kar§i-

ya gelirse, mesela; sapik tagutlar, miras, talak, namaz,

hac vs. hiikiimleri veya usul-u din ya da usul-u mez-
hebi degi§tirmek isterlerse, bu gibi durumlarda

takiyye caiz degildir. (^iinkii takiyye, aslmda mezhe-

bin bekasi, ilkelerin korunmasi ve miislumanlann bir-

liginin muhafaza edilmesi icin te§ri edilmi§tir." 123

123 Subhanl, a.g. makale, s. 121; (Humeyni, er-Resail, s. 171-178.)

88

Ote yandan takiyyenin bir ruhsat oldugunu, bu
ruhsatla amel etmemenin daha faziletli oldugunu be-
lirten alimler oldugu gibi, takiyyeyi tamamen red
eden alimler de vardir. Nitekim cagdas yazarlardan
Abbas Ali el-Musevi bu konuda §iaya yoneltilen hii-

cumlan dile getirirken takiyyenin, dinin fer'i mesele-
lerinden olduguna, bilhassa dikkat cekmektedir. Yine
"Takiyye mii'minle miigrikler arasmda olur. Miislii-

manla musliiman arasmda olmaz. Musliimamn mus-
liimandan takiyyesine kat'i olarak yol aranmaz" di-

yen §erif er-Radiyy (406/1015): "Takiyye bir ruhsattir,

efdal olan bu ruhsatm kullanilmamasidir. Kisinin
oliinceye kadar islam'da sebat etmesi, ruhsati kulla-

narak Islam'dan cikmak suretiyle oliimden kurtulma-
smdan daha faziletlidir" gibi sozleriyle mutedil bir
anlayisi savunmaktadir. Son devir alimlerden Abdiil-
baki Golpmarli da asagi yukan aym mutedil gorii§ii

belirtmi§tir.m

Musa el-Musevi ise takiyyeyi "§ianm afyonu"
diye nitelemekte ve takiyye inancimn, "takiyye ile

hareket etmeyen sehitlerin efendisi ve devrimcilerin
onderi Hiiseyin'in" ameline uygun olmadigmi belirte-

rek bu inanci §iddetle reddetmektedir. Yine ona gore,

1 ilhan, a.g. teblig metni, s. 427.
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Cafer es-Sadik'a atfedilen "Takiyye benim ve atalan-

mm dinidir" sozii de bu biiyiik imama iftira ve biih-

tandir. 125

Hasil-i kelam takiyye, §iaiun hakim gogunlugu

tarafmda bir inane esasi olarak kabul edilmekte ve

siddetle savunulmaktadir. Ancak §ia, takiyyeyi bir

prensip olarak kabul etmekte, dolayisiyla onlarm ne

sozlerine, ne yazilarma ne de yaymlarma itimad edi-

lir, dememek gerekir diye dusiiniiyoruz. Zira boyle

bir durum insani "asm bir siiphecilige" siirukler.

1 Karata§, a.g.e., s. 42-43.

IKINCI BOLUM

§iA'NIN KUR'AN GORU§U

1. Kur'an'm Toplanmasi

Daha once belirttigimiz gibi Kur'an-i Kerim,

Peygamberimiz (s.a.v.) zamanmda yaziya gegirilmek-

le beraber, yazilan ayetler/sureler bir araya getirilip

iki kapak arasma konulmami§; Peygamberimizin ve-

fatmdan sonra devlet ba§kani secilen Hz. Ebu Bekir'in

talimatiyla yazih vahiyler bir araya getirilip iki kapak

arasma konulmusj Hz. Osman zamanmda da bu niis-

ha esas alinarak Kur'an-i Kerim gogaltilmi§ ve ce§itli

bolgelere gonderilmigrir.

Ehl-i Siinnet'in esas olarak kabul ettigi bu gorii§

§ia tarafmdan, birkag alim di§mda kabul edilmemek-

tedir. §ianm cogunluguna gore Kur'an, Peygamberi-

miz zamanmda toplanip bir niisha haline getirilmi§tir.

§ii alimlere gore Kur'an'm, Rasulullah'm vefa-

tindan sonra toplandigmi iddia edenlerin dayandigi

rivayetler ilim ifade etmeyen ahad haberler olmanm

yam sira, kendi aralarmda da tutarsizdirlar. 126

90

126 Yilmaz, Musa Kazim, "§ia'mn Kur'an Ilimleriyle Ilgili Goriijleri",

§iilik Sempozyumu, ISAV-§ubat 1993, s. 163.
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Hicri altmci asir §ii miifessirlerden Ebu Ali et-

Tabressi'ye gore Kur'an, Hz. Peygamber zamanmda

bugiinkii gibi toplanmi§ bulunuyordu. Et-Tabresi, bir

kisim sahabenin Kur'an'i hifz etmi§ olmalarmi ve bil-

meyenlere Kur'an dersi vermelerini, Ibni Mes'ud ve

Ubey b. Ka'b gibi sahabilerin Kur'an'i defalarca hat-

metmi§ olmalarmi bu g6ru§iine delil olarak ileri siir-

mektedir. (Jagdas §ii miifessirlerden Ayetullah el-Hui

de Kur'an'm Hz. Peygamber zamamnda bugiinkii

anlamda toplanmis oldugunu iddia etmektedir.127

Musa Kazim Yilmaz, Eyliil 1991'de kendisiyle

g6ru§tiigii siralarda Kum kentindeki bir Havza-i II-

miye ya da tedrisatla me§gul olan tefsirci Nasir

Mekarim §irazi'nin de aym gorii§te oldugunu beUrt-

mektedir. Mekarim §irazi'ye gore Kur'an'm ilk sure-

sinin "Fatihatu'l-Kitab" diye adlandirilmis, olmasi,

Kur'an'm Hz. Peygamber doneminde bir kitap §ek-

linde toplanmis. oldugunu agikga gostermektedir.

Mekarim §irazt bu goru§iine delil olarak da el-

Kummi'den naklettigi bir rivayeti zikretmektedir. Bu

rivayete gore Rasulullah, Hz. Ali'yi gagirip onu

Kur'an'i toplamakla gorevlendirmi§tir. Hz. Ali'de

127 Yilmaz, a.g. teblig metni, s. 166; (El-Hui, el-Beyanfi. Tefsiri'l-Kur'an, s.

247.)
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Kur'an'i degi§ik yerlerden toplayarak sari bir bezin

igine sarip muhurlemi§tir. 128

Kur'an'm Hz. Peygamber zamanmda bugiinkii

gibi cem' edildigini, ba§ka bir ifade ile Kur'an'm

Rasulullah zamanmda iki kapak arasmda toplanmi§

oldugunu iddia etmek inandinci bir gorii§ olmaktan

qok uzaktir. Bu g6rii§ii ileri siiren §ii alimlerin,

"Rasulullah zamanmda Kur'an, Ensar'dan yedi kisi tara-

Jindan toplanmistir."129 §eklindeki bir rivayeti gorii§le-

rine delil kabul etmeleri de inandinci degildir. ^liinkii

"Kur'an'i cem' edenler" deyimi, Kur'an'i en iyi §ekil-

de hifzeden, onu her yoniiyle anlayan ve kavrayan

kimse anlammda kullamlmi§tir. 130

Nitekim yine §ia'mn cagdas miifessirlerinden

olan ve 1982'de vefat eden Muhammed Hiiseyin et-

Tabatabai, et-Tabresi, el-Hui ve Mekarim §irazi'yle

aym gorii§te degildir. Ona gore Kur'an'm, Rasulullah

doneminde bugiinkii anlamda toplanmi§ olmasi im-

kansizdir. Bir kisim sahabe, olsa olsa nazil olan bazi

ayetleri surelerine, bazi sureleri de wit olduklan siraya

128 Yilmaz, a.g. teblig metni, s. 166; (§irazi, Nasir Mekarim, Tefsir-i Nu-
mune, H. 1410 Tahran, c. 1, s. 910)
129 Buhari, "Fedailu'l-Kur'an", 3.

130 Yilmaz, a.g. teblig metni, s. 165-166.
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yerle§tirmi§lerdir. Yard, onlarm Kur'an'i cem etmi§

olmalan, bazi sure ve ayetlerin tertibinden oteye gec-

mez. Kur'an'in bir kitap seklinde te'lif edilmesi ve

mushaf olarak bir araya getirilmesi ise, kesinlikle

Rasulullah'm vefatmdan sonra olmustur.

Tabatabai'ye gore, cem'le ilgili rivayetler ahad

haberler olmakla birlikte, bazi gercekleri dile getirme-

leri acismdan bir nevi kat'iyyet ifade ederler. Ona go-

re, bircpk Ehl-i Siinnet alimi surelerdeki tertibin tevki-

fi oldugunu, Rasulullah'm Cebrail'den aldigi bir emir-

le bu tertibi bizzat yaptigmi iddia etmislerdir; hatta

bazi alimler ifrat ederek surelerin tertibi konusunda

tevatiir oldugunu bile ileri siirmuslerdir. Halbuki bu

hususta kesinlikle tevatiir bulunmamaktadir. Muhtelif

zaman ve yerlerde nazil olan bir kisim ayetlerin §u

andaki yerlerine yerle§tirilmeleri de sahabe

ictihadmdan hali degildir. Nitekim ilk cem'le ilgili

rivayetler buna delildir. "Cibril falanca ayeti falanca su-

reye koymami etnretti.
"131 §eklindeki hadis ise Kur'an'in

turn ayet ve sureleri icin gegerli degildir. Bu tiir riva-

yetler, ayetlerin niizul sirasma gore Rasulullah'm ya-

nmda mahfuz oldugunu ifade etmektedir. Mesela,

Mekke'de nazil olan ayetler Mekki surelerde, Medi-

131 Ebu Davud, "Melahim", 17.
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ne'de nazil olan ayetler de Medeni surelerde yer al-

maktaydi. Bugiinkii mushafa ise bazi Mekki ayetlerin,

Medeni surelerde yer almis olmasi sahabe ictihadmm

bir sonucudur. 132

Netice olarak §ia, Kur'an'm cem'iyle ilgili riva-

yetleri ya kabul etmemekte ya da farkli bir sekilde

yorumlamaktadir. Ayetullah el-Hui ve Mekarim §ira-

zi gibi bir kisim sii alimler, cem olaymm Rasulullah

doneminde yapildigmi gosteren tiim rivayetlerin asil-

siz oldugunu iddia ederken, miifessir Tabatabai bu

gorii§e katilmadigmi ifade etmektedir.

2- Kur'an'in Yedi Harf Uzerine Nazil Olmasi ve

Kiraati Meselesi

islam'm ilk giinlerinden itibaren kendini goste-

ren ve iicuncu halife Hz. Osman zamanmda acik bir

sekilde ortaya cikan "yedi harf" ve "kiraat" meselesi,

islamm zuhurunda Arap yazismm ibtidai ve Arap

lehcesinin kan§ik bir durumda olmasmdan kaynak-

landigi dii§unulebilir. Zira heniiz dogmakta olan bir

dinin, leh^e bakimmdan degi§iklik arzeden bir muhit-

te, muhataplarma gereken kolayligi gostermesinden

daha tabii ne olabilirdi.

132 Yilmaz, a.g. teb. Metni, s. 168, 169; (Tabatabai, Muhammed Hiiseyin,

el-Mizanfi Tefsiri'l-Kur'an, Kum trsv c. 7, s. 120-128.)
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Yedi harf ile kiraat birbirine karistinlmis, bazen

her ikisinin ayru sey oldugu soylenirken, bunlarin ayn
ayri seyler oldugu ve bir ihtiyaca cevap olarak ayn
ayn menselerden geldikleri de zikredilmektedir. G6-
riildiigu gibi bu konu, coziilmesi gxic olan problem-

lerden biridir. Ancak asil olan sudur ki, yedi harf ve

kiraat ayn ayn seylerdir. 133

a) Yedi Harf (el-Ahmfu's-Seb'a)

"Harf" sozliik anlami itibariyle bir §eyin ucu, ke-

nan, sivri ve keskin tarafi demektir. Aynca vecih, iis-

lup, kiraat ve lehce anlamma da gelmektedir. "Seb'a"

lafzi da bilinen yedi sayisim ifade ettigi gibi, cokluk-

tan kinaye oldugu da ifade edilmektedir. 134

Yedi harfle ilgili bircok hadis rivayet edilmistir.

Abdussabur §ahin'e gore bunlarin sayisi 46 olup, bun-

lardan 34 tanesi herhangi bir tenkide tabi tutulmaya-

cak kadar saglamdirlar. Buna gore denebilir ki, yedi

harfle ilgili hadislerin cogu, muteber hadis kaynakla-

nnda yer alan rivayetlerdir ve hemen hemen bunlarin

hepsinde ortak olarak bulunan "Kur'an yedi harf iize-

rine nazil olmustur, ondan kolaymiza geleni okuyu-

nuz" sozii tevatiir derecesine ulasmishr. Ancak yedi

133 Cerrahoglu, Ismail, Tefsir Usulu, s. 95-96.
134 Demirci, Kur'an Tarihi, s. 173.
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harfle ilgili nakledilen bu hadisler, konunun

mahiyyetini aciklamaktan gok uzak olduklarindan

Islam alimleri, yedi harfin ne anlama geldigi husu-

sunda yerli-yersiz pek cok gorii§ ortaya atmi§lardir.135

Bu goriislerden tercihe §ayan olam, buyiik mufessir

et-Taberi'nin de savunmu§ oldugu "Yedi harften

maksat, miiradif lafizlarm, birbirlerinin yerine konu-

larak okunmasi" seklindeki g6ru§tiir. "Kel'ihni'l-

menfu§" (el-Kari'a: 5) ayetinin, Ibni Mes'ud'dan gelen

bir rivayette "Ke's-sufi'1-Menfus/' geklinde okunmasi

gibi. Tabii ki, bu da Kur'an'm tamami icin degil, belirli

ayetleri icin soz konusudur. 136 Aynca sunu da belirt-

mek gerekir ki, birinci asnn ilk yansmdan itibaren

Kureys lehgesinin yayilmasi, Arap ve Arap olmayan-

lann bu lehce iizerine terbiye edilmesiyle yedi harf

meselesi ehemmiyetini kaybetmi§tir. Bu mesele, ilk

donemler igin anzi bir ruhsat olup, bugiin igin ilmi bir

mesele olmaktan ba§ka bir kiymete haiz degildir. 137

Yukanda belirttigimiz gibi Kur'an'm yedi harf

iizerine nazil oldugu hususunda Ehl-i Siinnet kaynak-

lannda birgok rivayet bulunmaktadir. Ancak §ia'ya

135 Demirci, a.g.e., s. 175-176.

136 Demirci, a.g.e., s. 180.

137 Cerrahoglu, a.g.e., s. 101.
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gore bu rivayetler, Ziirare'nin Ebu Cafer'den rivayet

ettigi sahih hadise muhaliftir. Ziirare'nin rivayetine

gore Ebu Cafer (Muhammed el-Bakir) soyle demistir:

"Kur'an birdir ve bir tek varligm katmdan nazil

olmustur. Fakat Kur'an'daki ihtilaflar ravilerden gel-

mektedir." 138

Ayni sekilde, Fudayl b. Yesar, Ebu Abdillah'a:

"Insanlar, Kur'an'm yedi harf iizerine nazil oldugunu

soyluyorlar, siz bu konuda ne diyorsunuz?" diye so-

runca Ebu Abdillah §6yle cevap verir:

"Allah'm diismanlan yalan soyluyorlar. Fakat

Kur'an, bir kisi tarafindan ve bir tek harf tizerine nazil

olmu§tur." 139

Bilindigi gibi Sia'ya gore Rasulullah'm vefatin-

dan sonra dinin mercii, Kur'an-i Kerim ve masum

olan Ehl-i Beyt imamlandir. Eger herhangi bir rivayet,

Ehl-i Beyt imamlanndan gelen haberlere muhalif ise

bunun hicbir onemi yoktur. Bu itibarla, Kur'an'm yedi

harf iizerine nazil oldugu yolunda gelen haberlerin

senedleri iizerinde durmayi gerekli gormeyen sii

alimlere gore, bir rivayetin hiiccet olmaktan diismesi-

nin ilk sebebi, Ehl-i Beyt imamlanndan gelen rivayet-

»8 Kuleyni, Usulu'l-Kafi, Tahran 1388 (H), c. 1, s. 228.

139 Kuleyni, a.g.e., a.y.
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lere muhalif olmasidir. Aynca §iaya gore Ehl-i Sun-

net'ten gelen huruf-u seb'a ile ilgili rivayetlerin kendi

aralarmdaki tutarsizliklan, o rivayetleri delil olmak-

tan cikaran bir ba§ka keyfiyettir. 140

Sozii daha fazla uzatmadan §unu hemen belirte-

lim ki, Siaya gore, Ehl-i Siinnet ulemasmm ileri siir-

diigii rivayetler, Kur'an'm yedi harf iizere indigini

gostermez. Hele bu hususta Rasulullah'm, Kur'an'm

bazi kelimelerini yakm manali kelimelerle degistirdigi

veya degi§mesine miisaade ettigi seklinde ileri siirii-

len g6rii§, hie kabul edilir gibi degildir. (^unku bu,

Kur'an'm temellerini sarsacak niteliktedir. Aynca ki-

raat ihtilaflan iimmet igin bir sikmti olmustur. Hie

Allah'm Rasulii, iimmet icin sikmti olabilecek bir seyi

Allah'tan isteyebilir mi? Hatta bazi rivayetlerde kiraat

ihtilaflarmi duyan Rasulullah'm yiiziiniin kipkirmizi

oldugu ifade edilmektedir. Su halde Kur'an'm yedi

harf iizerine nazil olmasmm hicbir anlami yoktur. Do-

layisryla konuyla ilgili olarak ileri siiriilen rivayetleri

kabul etmek miimkiin degildir. Ozellikle, Ehl-i

Beyt'ten gelen haberler, bu rivayetleri yalanladiktan

sonra artik bunlara asla itibar edilmez. 141

140 Yilmaz, a.g. teblig metni, s. 172-173.

141 Demirci, a.g.e., s. 180.
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b) Kiraat

Kiraat, "k-r-a" fiilinden masdar olup, sdzliikte

"okumak" anlamma gelmektedir. Terim olarak kiraat;

Kur'an'daki kelimelerin med, kasr, hareke, siikun,

nokta ve i'rab bakimindan, kiraat imamlarma ula§tigi

tarzda okunmasi" keyfiyetinden ibarettir. 142

Bu arada, yedi harf ile kiraat arasmdaki farki da

§6yle ifade edelim: Yedi harfte olan hususiyet, lafzi ve

maddesi degi§ik, fakat aym manaya gelen basjka bir

kelimenin kullanilmasidir. Halbuki kiraat, aym kelime

iizerinde med, kasr, hareke, siikun, nokta, i'rab gibi

hususlarda olan degi§ikliktir. Yoksa kelimenin harf

biinyesinde bir degi§iklik yoktur.143

Bilindigi gibi ashabm Rasulullah (s.a.v.)'tan

kiraati ali§ tarzlan ge§itli idi. Onlarm arasmda Hz.

Peygamber'den bir kiraat alan oldugu gibi, iki veya

daha fazlasmi alanlar da vardi. Sahabilerden kiraat

ogrenen tabiun ve etbau't-tabiinin okuma tarzlan da

dogal olarak farkliydi. i§te bu farkli okuma tarzlan,

daha sonralan da aym §ekilde devam etmi§ ve bunun

sonucu olarak da birbirinden farkli kiraat tarzlan or-

taya gikmi§ti. Bu kiraatlan okuyan imamlar cegitli Is-

142 Demirci, a.g.e, s. 181, 182.

H3 Cerrahoglu, a.g.e., s. 96.

lam lilkelerine dagilmi§lar ve onlarm okumus, olduk-

lan kiraatlar da imamlannm isimleriyle amhr olmu§-

tur. Ancak bu kiraat imamlan arasmda kiraati me§hur

olan itkan sahibi kimseler oldugu gibi, bu vasiftan

yoksun olanlar da vardi.

Hicri ikinci asrm ba§lanna gelindiginde

musliimanlar, sayilan otuzu bulan bu kiraatlar ara-

smda tercih yapmak mecburiyetinde kaldilar. Bunun

sonucunda da "yedi kiraat" ortaya cikmaya ba§lami§~

tir. Bu donemde halkm, kiraatlarma ragbet ettigi

imamlar arasmda Abdullah b. Kesir (120/737), Nafi

(169/785), Ebu Amr (154/770), Ibn Amir (118/736),

Asim (127/744), Hamza (188/803) ve el-Kisai (189/804)'

nin ismi gelmektedir. Daha sonralan da biiyiik kiraat

alimi ibnu'l-Cezeri (833/1429), isimlerini verdigimiz

bu yedi kiraat imammm kiraatlarma tic kiraat daha

ilave ederek kiraatlarm sayismi ona cikarmi§ oldu ki,

soz konusu bu on kiraata "kiraat-i a§ere" denilmekte-

dir. ibnu'l-Cezeri, tesbit ettigi bu kiraatlan da Halef b.

Hi§am (229/844), Ebu Cafer Yezid b. el-Ka'ka (130/748)

ve Ebu Muhammed Ya'kub b. Ishak (2€5/820)'a nisbet

etmi§tir.144

i*4 Demirci, a.g.e, s. 182-184.
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Bu on kiraattan ancak iic tanesini bugiin

miisliimanlar pratik olarak kullanmaktadirlar ki, bu

tig kiraat §unlardir:

1- Asim Kiraati: Bugiin yeryiiziindeki Miisliiman-

larin biiyiik bir cogunlugu, Asim kiraatmm Hafs

rivayetini kullanmaktadirlar. Bu kiraata gore

mushaflar basilmaktadir.

2- Nafi Kiraati: Nafi kiraatmm Vers rivayeti, bugiin

Misir haric Kuzey Afrika'da tutunmus. bulun-

maktadir. Misirlilar Vers'in rivayetini kabul et-

mekle birlikte, daha kolay ve daha pratik oldugu

icin Hafs'm rivayetini kullanmaktadirlar. Kuzey

Afrika'da, Vers'in rivayetiyle, Hafs kiraati iizeri-

ne basilmis mushaflar mevcuttur.

3- Ebu Amr Kiraati: Bugiin, en az kullamlan

kiraattir. Bu kiraat Sudan'm bir kismmda tutun-

mus bulunmaktadir. 145

Kisaca mahiyyetini arz etmeye cahstigimiz kiraat

konusunda Ehl-i Siinnet ile §ia arasmda ciddi bir ayn-

lik yoktur. Aralarmdaki ihtilaf kiraatlarm miitevatir

olup olmadigi meselesindedir.

1 Cerrahoglu, a.g.e., s. 112.
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Ehl-i Siinnet alimlerinin cogunluguna gore kira-

atler, Hz. Peygamber'den tevatiir yoluyla gelmi§ler-

dir. Ibnu's-Subki gibi bazi alimler "on kiraatm" ta-

maminm miitevatir oldugunu iddia ederken, Endiiliis

Muftiisii Ebu. Ferec Said b. Liib gibi alimler de, "yedi

kiraatm miitevatirligini kabul etmeyen kafirdir" diye-

cek kadar bu konuda asiriya kagmigtir. 146

Iste bunun gibi a§inliklara hakli olarak tepki gos-

teren §ii alimler, cogunluk olarak, kiraatlerin, miite-

vatir olmadigi; Kur'an'm miitevatir olmasmm kiraat-

lerin de miitevatir olmasmi gerektirmedigi kanismda-

dirlar. 147

Bununla beraber §ii alimlerin bir kismi, kiraatler

konusunda Ehl-i Siinnet gibi dii§iinerek onlarm miite-

vatir oldugunu ileri siirmektedirler. Mesela, Muhsin

el-Emin, Sia arasmda bulunan bir kisim alimin, kiraat-

lerin miitevatir oldugunu kabul ettiklerini, dahasi ba-

zi me§hur alimlerin, bu konuda icma bulundugunu

savunduklarmi belirtmekte ve ornek olarak da Ali el-

Kereki (940/1533) ve Sehid es-Sani (960/1559) gibi bil-

ginlerin isimlerini zikretmektedir. 148

146 Yilmaz, a.g. teb. Metni, s. 170.

147 Yilmaz, a.g. teb. Metni, s. 172.

148 Demirci, a.g.e, s. 184..
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3- Halku'l-Kur'an

"Kur'an-i Kerim, Allah'm kelami olmasi hasebiy-

le mahluk degildir."

Bu goriisu, Ehl-i Siinnet alimleri ittifakla kabul

etmi§lerdir. Zaten Islamm ilk asrmda, "Kur'an mah-

luk mudur? Degil midir?" diye bir mesele mevcut de-

gildi. Kur'an'm, Allah'm Kelami oldugunu gosteren

agik ayetler varken, onun mahluk mu yoksa gayn

mahluk mu oldugu meselesi ilk devirlerde soz konu-

su olamazdi. Ayet ve hadislerde bu konuya temas

edilmemektedir. §ayet ayet ve hadislerde bu konuda

bir delil olsaydi, kitab ve siinnete diger firkalara naza-

ran daha bagli kalan Ehl-i Siinnet, o hiikmu hemen

yerine getirmekte acele edecegi §iiphesizdi. Fakat, hic-

ri ikinci asrm sonlarmdan itibaren ortaya gikan ve

iicuncii asrm ba§larmda islam aleminde geni§ bir fikir

miicadelesine yol agan ve bir gok alimin eza ve cefa

gormesine, hatta katledilmesine kadar varan Halku'l-

Kur'an meselesi, Me'mxin'un halife olmasiyla (198-

218) su yiiztine gikmi§; ilme karsi fazla muhabbeti

olan bu Abbas! halifesi, Mu'tezile imamlarmm tesiri

altmda kalarak, Kur'an'm mahluk oldugu gorugunii

resmen ilan etmi§ti. Me'miin, bu arada ge§itli muhad-

dis ve fakihleri Kur'an'm mahluk oldugu fikrini ikrara

zorlamak igin imtihana tabi tutmu§, ikrar etmeyenleri

ge§itli i§kencelere (mihnelere) maruz birakmi§, tanm-

mi§ birgok ilim adami bu i§kenceler altmda can ver-

mi§ri. Bunlara en iyi ornegi Ahmed b. Hanbel te§kil

eder. Neticede, uzun siiren ge§itli miinazaralardan

sonra Halku'l-Kur'an meselesinin, din ve itikadla ilgili

bir mesele olmadigi, Allah ve Rasuliiniin boyle bir

§eyi emretmedigi sonucuna vanldi. Aslmda bu mese-

le, Mu'tezile'nin bir hakimiyet prestiji idi. Ve bu mese-

le, el-Mutasim ile el-Vasik devrine kadar devam et-

mi§, el-Miitevekkil zamanmda ise yasaklanmi§ ve tek-

rar Kur'an'm mahluk olmadigi yoniindeki Ehl-i Siin-

net gortisune doniilmugtur.149

Ancak, ne hakimiyetin Ehl-i Siinnetin eline geg-

mesiyle ne de Mu'tezile'nin tarih sahnesinden gekil-

mesiyle Halku'l-Kur'an meselesi tarihe kan§mi§tir.

Nitekim bu diisiince, varligmi §ia vasitasiyla giinii-

miize kadar devam ettirmi§tir.

Aslmda §ia, kelami meselelerde genel olarak

Mu'tezile ile aym gdriisu payla§maktadir. Bunun se-

bebi de §ia ileri gelenlerinden pek gok kimsenin

Mu'tezililere talebelik etmi§ olmalandir. Mesela, Ha-

san el-Askeri, §erif el-Murtaza, Ebii Ali et-Tabressi ve

1 Cerrahoglu, a.g.e., s. 190.
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diger §ia ileri gelenleri tefsirlerinde Mu'tezile gorti§u-

nii savunmu§lardir. Hatta el-Murtaza, daha da ileri

giderek "Emali"sinde Hz. Ali'yi Mu'tezili olarak gos-

termektedir. 150

"Ru'yetullah", "Husun-Kubuh" gibi konularda

ayni goriigte olan Sia ile Mu'tezile, Haiku'1-Kur'an

meselesinde de ayni gorii§u payla§maktadirlar. Hicr

suresi 9. ayetinin tefsirinde et-Tusi, "Bu ayet,

Kur'an'in hadis (yarahlmi§) olduguna delalet etmek-

tedir. Qiinku Kur'an, indirilmi§ ve korunmu§tur. Bu

"indirilmi§ ve korunmus/' olu§u muhdes olanlann

vasfidir... Zira kadim olanlar icin "inmek" caiz olma-

digi gibi, onun muhafazaya da ihtiyaci yoktur" de-

mi§tir. 151

4- Muhkem-Mute§abih

Muhkem ayetler, agiktir ve mesajlanni direkt

olarak sunar, bu nedenle de yanli§ yorumlanmaya

kar§i emniyettedirler. Miite§abih ayetler ise, bu ozelli-

gi yansitmazlar. Her mii'minin gorevi, muhkem ayet-

lere inanmasi ve buna gore amel etmesidir. Mute§abih

ayetlere inanmasi da onun gorevidir, fakat bu ayetlere

150 Karatag, a.g.e., s. 69.

151 Karata§, a.g.e., s. 70; (Et-Tusi, et-Tibyanfi Tefsiri'l-Kur'an, Necef 1957, c.

4, s. 118, 119;)
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gore ameli belirlemekten kacinmalidir. Bu uyan, kalp-

leri hasta ve inanglari yanli§ olanlann yanli§ yorum-

larda bulunarak ve boylece siradan halki saptirarak

mutesabih ayederi takip ettikleri onciiliine dayanir.

Miite§abih ayetlerin manalarmi en iyi Allah bilir.

§ia'ya gore Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlan da bu

ayetlerin manalarmi bilirler. Siradan insanlar, bunla-

rm anlamlanni Allah, Peygamber ve imamlarda ara-

malidirlar.

Et-Tabatabai yukanda arz ettigimiz genel kanaati

naklettikten sonra, Kur'an'da anlamlan tamamen

muglak olan ayetlerin bulunmadigmi soylemektedir.

Ona gore Kur'an ayetlerinin muglak olmalan, onun

indirilis. gercegiyle uyu§maz... Muhkem ve mute§abih

ayetler sorunu gorecelidir; bir ayet bir kimseye muh-

kem gelirken, bir ba§kasma ise mutesabih gelebilir. 152

5- Nasih-Mensuh

Kur'an'da bir hiikiim ve emir ta§iyan ayetler ara-

smda, daha once nazil olan ve na gore amel edilen

ayetleri nesheden ayetler vardir. Nesh eden ayetlere

nasih, gecerlilikleri kaldinlan ayetlere de mensuh

ayetler adi verilir.

152 Karata?, a.g.e., s. 62-63; (Et-Tabatabai, Islam'da §ia, qev. Kadir Akaras,

Abbas Kazimi, Istanbul 1993s. 35-38.)
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Nesih cliisiincesi, oncekilerde goriilen hata veya

ihmalden dolayi yeni bir kanun ya da hiikme ihtiyac

duyulmasi du§iincesine dayamr. Miikemmel olan ve

yaratmasmda kusur bulunmayan Allah'in hiikiim

koymasma hata nisbet etmek, apacik bir sekilde

mumkiin degildir. Buna ragmen, Kur'an'da nasih

ayetler, mensuh ayetlerin gegerliliginin sona erdigini

gostermektedir... Kur'an'rn 23 yillik sure igerisinde

degisen sartlar altinda nazil oldugu dusiinuliirse, bu

gibi hukumlerin gerekli oldugunu dii§unmek hie de

zor olmaz.153

6- Te'vil-Tefsir/Zahir-Batm

§ia'ya gore, ancak insanlar arasmda armmis

olanlar, Kur'an'rn gercekligine ulasabilirler. "Ey Ehl-i

Beyt! Allah, sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak

istiyor."154 ayeti ozellikle Ehl-i Beyt icin inmistir ve

armmislardan olduklan icin onlarin Kur'an'rn te'vilini

bildiklerini gosterir. 155 Molla Muhsin el-Kagani, Ehl-i

Beyt'in ve onlara sevgiyle bagli olanlann di§mda hig

kimsenin Kur'an'i anlayamayacagini, tefsir edemeye-

cegini iddia etmek suretiyle Kur'an ilimlerini, dolayi-

153 Karata§, a.g.e., s. 63; (Et-Tabatabat, a.g.e., s. 51-52.)

154 Ahzab7 33.

155 Karata§, a.g.e., s. 63; (Et-Tabatabai, a.g.e., s. 51.)
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siyla dini ilimleri sadece Ehl-i Beyt'e hasretmi§-tir.

Ona gore direkt Ehl-i Beyt'in rivayetlerine dayali tef-

sir yazilmalidir.

Tefsir, ancak Nebi ve sozleri, Nebi'nin sozii gibi

hiiccet olan imamlardan yapilan saglam nakille caiz-

dir. Kur'an'i reyle tefsir caiz degildir. El-Kuleyni'nin

naklettigine gore Ebu Cafer (Muhammed El-Bakir),

Katade'yi rey ile tefsir yapmasindan dolayi ele§tirmi§

ve aralarmda uzunca bir tarti§ma gegmistir. Ebu Ca-

fer, Kur'an'rn ancak masumlardan yapilan nakille ya-

pilabilecegini belirtmistir.156

§ia'ya gore; Hz. Ali, imamette Peygamber'e

(s.a.v.) varis oldugu gibi ilim bakimmdan da ona mi-

rasgi olmu§tur. Iki tiirlxi ilim vardir; biri zahir ilmi,

digeri de batm ilmidir. Nebi, bu iki tur ilmi de Ali'ye

ogretmistir. Yine Nebi, O'na kainatm sirlarmi ogret-

mis, gizliliklerini gostermi§tir. Her imam, bu bilgiye

varis olmus ve bunu sonrakilere aktarmislardir. Bun-
dan oturii imam, en buyiik ogreticidir. Bu imamlar-

dan nakledilmedigi miiddetge herhangi bir ilme itibar

edilmez.

156 Karata§, a.g.e., s. 64; (El-Kuleynt er-Ravda mine'l-Kafi, Tahran 1989, c.

1, s. 142-143.)
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Dogrusu, Kur'an'da zahir ve batm meselesi, Or-

tagag §iasmi o derece saptirdi ki, Kur'an'm manasim

ancak Allah'm Rasulu, O'nun Ehl-i Beyt'i ve onlara

sevgi ile baghlik gosterenler anlar, dediler. Buna gore

Kur'an sadece Ehl-i Beyt'e hitab ediyor demektir ki,

bu son derece yanlistir. Ctinkii Kur'an, biitun insanla-

ra hitap etmektedir. Bu tutum, aslmda insanlan kole-

lestirmek demektir.

Gercekten de §ia'da, Kur'an'm zahiri manalan-

mn otesinde bir takim batmi anlamlar aramamn smiri

o kadar asilmis, ki Kur'an, adeta §ia merkezli bir kitap

haline donusmu§tur. 157 Zehebi, sivri bir dil de kulla-

narak §ia'nm bu konudaki inanclarim soyle dile ge-

tirmektedir:

Imamiyye §iasi, Kur'an'm zahir ve batm manasi

oldugunu ileri surer. Tasavvuf erbabi da aym iddiayi

ileri siirmektedir. Bu hususta saglam haberler mevcut

olduguna gore, bu hususa diger Miislumanlarda mu-

halif degillerdir. Belirli bir smirda kalmdigi takdirde,

miislumanlar arasmda bir ihtilaf soz konusu degildir.

Ancak Imamiyye belirli hudutlar iginde kalmami§,

zahir ve batm konusunda asm te'villere giderek birbi-

rine zit dlisiinceler ileri siirmiislerdir. Onlara gore

157 Karata§, a.g.e., s. 64-66.

Allah Teala, Kur'an'm zahirini tevhide, niibiivvete ve
risalete cagirmaya; batmmi da imamet, velayet ve bu-
na bagh olan seylere davete mahsus kilmistir. 158

Kur'an'm zahir ve batmma verilen manalar, bir-

birinden ne kadar uzak olursa olsun Imamiyye §iasi,

bu iki mana arasmda mutlaka bir alaka kurmaya ca-

lismistir. Hatta Batmi manaya inanma igini biraz da
zorla kabul ettirmeye calisirlar ve soyle derler: "Insan
icin Kur'an'm zahiri nasil vacib ise batmma inanmak
da aym sekilde vacibtir. Bu, Kur'an'm muhkem ve
miitesabihine, nasih ve mensuhuna inanmanm vacib

olusu gibidir... Kisi, zahire inamp batma inanmazsa,
her ikisini inkar eden gibi kiifretmis olur." 159

Imamiyye §iasi, ortaya koydugu §u batmi tefsir

dolayisiyla akidelerini siislemek ve diledikleri heves-
lere ula§mak icin Kur'an'da gelisi giizel tasarruflarda

bulunmak ve bazi hurafeleri tefsire sokmak duru-
munda kaldilar. Kendilerinin fikir ve prensiplerinden

salim kalan diger herkesi ise vehimlerinin aldattigi

zannma kapildilar. Yiice Allah, gelecekte olacak hadi-

seleri, bazi ayetlerde batmi mana vasitasiyla isaret etti,

158 Zehebi, Muhammed Hiiseyin, et-Tefsir ve'l-Mufessirun, Kahire 1415, c.

3, s. 96; Cerrahoglu, , c. 1, ss. 380.
159 Zehebi, a.g.e., c. 3, s. 97; Cerrahoglu, a.g.e.,a.y. ,
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dediler. Mesela, in§ikak suresinin 19. (Ey insanlar, §up-

hesiz siz bir durumdan digerine ugrahlacaksiniz) ayetinin

batmi manasmda bu iimmetin de gegmi§ iimmetler

gibi Peygamberlerden sonra gelen vasilere zulmede-

ceklerine i§aret oldugunu soylerler. 160 Hatta Kur'an'in

her devre mahsus manasi vardir. Zamarun degi§me-

siyle Kur'an'in manasi yenilenir. Buna bagli olarak,

birbirine zit manalar olabilir; ayetin basi bir gey, sonu

basjka bir gey icin gecerli olabilir, dediler. 161

§ii miifessir et-Tabatabai ise konumu daha farkli

bir sekilde izah ermekte ve adeta bu konuda §iaya

atfedilen goriisleri gegersiz kilan bir takim ifadelerde

bulunmaktadir. Ona gore, Kur'an'in hem zahiri hem
de batmi bir anlami vardir ve bu anlamlarm her ikisi

de ayetlerde gosteriimistir. Ancak her iki anlam, bir

farkliliktan ziyade tafsilati ifade eder; ne zahiri anlam

batmi, ne de batmi anlam zahiri geli§kide birakir.

Mesela; "Allah'a ibaret edin, O'na higbir §eyi ortak

ko§mayin"162 ayetinden ilk baki§ta putlara tapilmamasi

gerekrigi anla§ilmaktadir. Daha geni§ bir acidan ba-

kildigmda ise, bir kimsenin kendi arzularma uyma-

160 Zehebi, a.g.e., c. 3, s. 98; Cerrahoglu, a.g.e.,s. 381

161 Zehebi, a.g.e., c. 3, s. 99; Cerrahoglu, a.g.e.,s. 382.

162 Nisa, 36.
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masi gerekrigi anlami goriilur. Butiin bunlardan bas-

ka, bir kimsenin Allah'a kar§i ihmalkar olmamasi ve
ondan baska hig kimseden yardim istememesi anlami
ortaya cikar...

Hinduizm'de kadmlar icin, Yahudilik ve
Hristiyanhk'ta da genel olarak herkes icin kendi ki-

taplanna giden yol kapanmistir. islam ise dinde higbir

kimseyi hakkmdan mahrum birakmami§tir; kadm-
erkek, kadi-davali, siyah-beyaz, hepsi dinlerine giden
yolda esittirler. Bu bakimdan Kur'an, insanligm gene-

line hitap ermekte, her insamn bilgisini artfarabilece-

gini ve kendi eylemlerini miikemmelle§-tirebilecegini

bildirmektedir. Herkes, kendi anlayis kapasitesine

gore, degisik diizeylerde Kur'an'dan yararlanir... 163

163 Karataj, a.g.e., s. 68-69; (Et-Tabatabai, a.g.e., s. 29-33; Et-Tabatabai, el-

Mizanfi Tefsiri'l-Kur'an, Beyrut 1973, c. 7, s. 91-92.)
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OgUNCU BOLUM

KUR'AN'A YONELIK TAHRIF IDDIALARI

1- Tahrifin Anlami ve Qe§ itleri

Tahrif, sozliikte "Bir §eyi bozmak, degi§tirmek

ve istikametinden saptirmak" gibi anlamlara gelmek-

tedir. Istilahta ise, "Bir yaziyi, bir sozii asli manasmi

degi§tirecek §ekilde bozmak" demektir. Buna gore

tahrif, herhangi bir yazili metni dogrudan dogruya

degigtirmek, aslmda dogru olan bir metni okurken

keyfi olarak saptirmak, ayrica soz konusu metinden

bazi kisimlari cikarmak veya birtakim ilavelerde bu-

lunmak yahut asli metni zahirine uygun olmayan bir

tarzda "tefsir" etmek gibi muhtelif §ekillerden ibaret-

tir. Tahrif kelimesi daha cok, kutsal kitaplarm Allah

Teala tarafmdan gonderildigi §ekil iizere birakilmayip

degi§tirilmesi anlammda kullanilmaktadir. 164

Genel olarak tahrif iki kisma ayrilir:

a) Anlam Yonunden Tahrif:

Bu ge§it tahrif, bir sozii muhtelif anlamlarmdan

yalnizca birine hamletmek yahut hig ihtimali olmayan

164 Demirci, Kur'an Tarihi, s. 217-218.
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bir manaya cekmek; kuvvetli anlami dururken zayifi

tercih etmek, ustelik onun da tek anlam oldugunu

iddia etmektir. Bu anlamdaki bir tahrife her devirde

(ve hatta her mezhepte) rastlamak miimkundiir. 165

Herhangi bir soziin, hie ihtimali olmayan bir

manaya sevki anlammdaki tahrife, §ii bilginlerin yo-

rumlarmda; biitiin §ia kaynaklarmi aym kategoride

degerlendirmek dogru olmamakla birlikte, giiler tara-

fmdan muteber sayilan tefsir ve hadis kaynakla-nnda

bulmak miimkundur.

b) LafzT tahrif:

Lafzi tahrif, kutsal kitaplarm metinleriyle ilgili

maddi planda yapilan tebdil/degi§tirme demektir.

Tabiatiyla boyle bir §eyin Kur'an icin soz konusu

edilmesi, ondan bazi sure, ayet ve ifadelerin cikanldi-

ya da bir takim ilavelerin yapildigi tarzmdaki bir

diayi giindeme getirmektedir. 166

Bu tiir bir iddiaya bazi muste§riklerde rastlamak-

la birlikte, maalesef §ia kaynaklarmda da Kur'an'i

yaralayan bazi rivayetler bulmak mumkun-diir. Bu

rivayetler, biitun §ii miislumanlarm Kur'an'a itimat

etmedikleri manasmda yorumlanmamalidir. Ancak

165 Demirci, a.g.e., s. 219.

166 Demirci, a.g.e., s. 221.
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bu kitaplar, dost-dii§man herkesin elinde iken kitap-

lardaki bu rivayetleri gormezden gelmek de ilmi aci-

dan dogru degildir. 167

2- Mustefriklerin Tahrif iddialan

Muste§riklerin Kur'an'a yonelik yakla§imlan/

hucumlan uc noktada toplanmaktadir. Bunlann ilki,

Kur'an'm icerik itibariyle vahiy mahsulii olup olma-

digi yani Kur'an'm kaynagi yoniinden ele§tiriye tabi

tutulmasidir. Miiste§rikler (oryantalistler), bu iddiala-

rmda Mekke miigrikleriyle ayni noktada bulu§makta-

dirlar ki, onlara gore Kur'an, Allah tarafindan indiri-

len bir kitap olmayip Muhammed'in te'lif ettigi bir

kitaptir. G. Sale, Richard Bell, Rudi Paret gibi bircok

miiste§rik bu tezi savunmu§lardir. 168 Bu temelsiz iddi-

ayi bizzat Kur'an cevapladigi gibi, ilim adamlan da

onu curutmu§lerdir. 169

Ikinci yakla§im, Kur'an'i tehlikeli gormektir.

Kur'an, batililar igin onlari endigelendirirken, §askm-

liga dii§iiren ve onlarm du§iincelerini kangtiran bir

kitaptir. Blachere, "Dogu dini kitaplan arasmda

167 Karatag, a.g.e., s. 116.

168 Miiste§riklerin bu konudaki goriiglerine, Giri§ bolumiinde daha geni§

olarak yer verilmigtir.

169 Karatag, a.g.e., s. 32.
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okunmasiyla dii§iinsel halimizi karmasaya sokan

Kur'an gibi bir kitaba az tesadiif ederiz" derken bunu

ifade etmektedir. Bu mantigm bir iirunii olarak dogu

ve bati medyasi Islam diinyasmdaki bazi gelismeleri

aginlik, siddet, donukluk, taassub ve teror olarak nite-

lemektedir ki bu yaklasim, ya artniyet ya da on ka-

bulden kaynaklanmigtir yahut Kur'an sistematigin-

den haberdar olmamanm dogal sonucudur. 170

Uciincii yaklasim ise Kur'an'in mevsukiyetini/

orjinalitesini muhafaza edemedigi yoniindeki iddiala-

ndir. Oryantalistler, Kur'an'i kendi silahiyla vurmak

istemektedirler. Zira Kur'an, onceki kitaplarm, ozel-

likle Tevrat ve incil'in rnuharref oldugunu savunmak-

tadir. Soz konusu zevat, iddialanna kiraatler ve yedi

harf ile ilgili konulan ve Kur'an'in bi'setin son do-

nemlerinde yazilmasi savini delil getirmi§ler; Islami

denilen kaynaklardaki en zayif ve uydurma rivayetle-

ri de kullanmaktan cekinmemiglerdir.

Bu minvalde, gayri miislim yazarlar, giilerin

Kur'an'i eksik saydiklanm iddia etmektedirler. Giiya

Ali hakkmdaki ayetler, Osman tarafmdan cikartil-

mi§tir. Ornegin; W. Muir, Kur'an'dan bazi ayetlerin

cikartildigim iddia etmi§tir. E. Dermenghem'in iddia-

170 Karata§, a.g.e., a.y.
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sma gore de, son ve kesin metin, Muaviye zamaninda

Haccac tarafmdan tertip edilmig ve asil metne ilavele-

rin katildigi veya atilmadigi bilinemezmi§.

Misyoner Fander, Mizanu'l-Hakk adli kitabmda,

Kur'an'm tahrif edildigi iddiasmda bulunmu§; yine

Misir'da misyonerlerin yazdigi bir kitapta "Kur'an'da

tahrif var mi?" bahsinde yedi kiraat, tahrife ham-

lolunmak istenmistir. 171

Kur'an'in orijinal halini muhafaza edemedigi

yoniindeki bu tiir iddialan hakli olarak reddeden

Rudi Paret ise soyle demektedir:

"Hicbir din kurucusunun mesaji Muhammed'-in

tebligi kadar giivenilir bir §ekilde bugiine kadar inti-

kal etmemigtir. Bu son kitabi dinin kurucusu tarafm-

dan 610-632 yillari arasmda teblig edilip, onun vefa-

tmdan yirmi yil sonra Osman mushafi araciligiyla

tesbit edilen bu metinler hakhlikla mevsuk olarak ni-

telenebilir. Metnin ayrmtilari, konusunda zaman za-

man farkli gorii§ sahiplerinin bulunmu§ olmasi bu

durumu degi§tirmez." 172

Islam'a diismanligi tescilli olan oryantalistler-

den Caetoni gibi bir yazar dahi, Kur'an'i en emin ve

171 Karata§, a.g.e., s. 82-83.

172 Karata§7 a.g.e., s. 84.
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mevsuk yegane kaynak olarak kabul etmistir.

Lammens, Hammer gibi miiste§rikler de diger mes-

lekta§larmm iddialarmi reddetmislerdir. 173

3- §ia'ya Gore Tahrif

Daha once de belirttigimiz gibi bazi §ii alimler,

yaptiklan yorumlarla bir kisim Kur'an ayetlerinde

anlam yoruinden tahrife gitmekle kalmamislar; onda

lafzi anlamda tahrifin bulundugunu gosteren bir ta-

kim rivayetier de ileri siirerek, Kur'an'a yapilabile-cek

en biiyiik kotiilugu yapmi§lardir. Ancak bu rivayetler

hicbir zaman biitiin §ii miisliimanlarin Kur'an'a itimat

etmedikleri manasmda yorumlanma-mahdir. Qinkii,

ileride de deginecegimiz gibi, §ia alimlerinin, biiyiik

bir kismi tahrif konusunda siinni alimlerle aym konu-

yu payla§arak bugiin miislumanlarin ellerinde mev-

cut olan Kur'an'rn Hz. Peygamber'e nazil olan

Kur'an'm aynisi oldugunu, onda ne fazlalik ne de

herhangi bir eksikligin asla soz konusu olmadigmi

belirtmi§lerdir. Dolayisiyla biz §imdi burada §iamn

azmhgi tarafmdan ileri siiriilen tahrifle ilgili bazi id-

dialar iizerinde duracagiz.

173 Karata§, a.g.e., s. 84.

a) Elimizdeki Kur'an'dan Ba§ka Mushaflann

Var Oldugu iddiasi

Ihsan Ilahi Zahir, siilerin Buhari ayannda gor-

diikleri biiyiik muhaddisleri el-Kuleyni'nin "el-Kdfi

fi'l-Usul" adh eserinde, Ebu Abdillah (Cafer es-

Sadik)'m "Cebrail'in, Hz. Muhammed'e getirdigi

Kur'an on yedi bin ayettir" dedigini belirtmekte; bu

tiir rivayetierin, siilerin tig ayri Kur'an'm varligmi ka-

bul ettiklerini gosterdigini ve el-Kafi'de Ebu Basir'den

nakledilen §u rivayetin de buna delil teskil ettigini

ifade etmektedir:

Ebii Abdillah'm yanma geldim ve ona "Canim

sana feda olsun, sana bir mesele sormak istiyorum,

burada soziimii duyabilecek senden ba§ka herhangi

bir kimse var mi?" dedim. Ebu Abdillah, kendisi ile

diger oda arasmdaki perdeyi kaldirdi, oraya bakti ve

§6yle dedi: "Ne istiyorsan sor?" Bunun iizerine, "Ta-

raftarlarm, Rasulullah'm Ali'ye bin ayri kapiya agilan

bir kapi ogrettiginden bahsediyorlar, ne dersin?" de-

dim. Ebu Abdillah, bunun dogru oldugunu soyledi.

Ben de "Allah'a yemin ederim ki, bu ilimdir" dedim.

Ebu Abdillah, bir sure yere bakarak dii§iindii ve sonra

"Evet, bu ilimdir; fakat senin bildigin gibi bir ilim de-

gildir" dedi ve soyle devam etti: "Ey Muhammed, "el-
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Camia" bizim yanimizdadir, sen onun ne oldugunu

bilir misin?" diye sordu. Ben de, "Canim sana feda

olsun, el-Camia nedir?" dedim. Ebu Abdillah §6yle

dedi: "O, boyu Rasulullah'm kari§i ile yetmi§ kan§

olan, Rasulullah tarafmdan parca parca yazdinlan,

Hz. Ali'nin sag eli ile yaptigi, icerisinde yaralama di-

yetine kadar helal ve haramla ilgili insanlarm ihtiyac.

duydugu her§ey bulunan bir sahifedir." Eliyle bana

dokunarak, "Hazir mism, ey Muhammed" dedi. Ben

de, "Canim sana feda olsun, ben seninleyim, istedigini

yap" dedim. Ebu. Abdillah, eliyle beni diirterek, "Bu

bir diyettir" dedi. Bunu soylerken ofkelenmis, gibiydi.

Ben, "Allah'a yemin ederim ki bu ilimdir" dedim. Ebu

Abdillah "Bu ilimdir, fakat senin bildigin gibi bir ilim

degildir" dedi. Bir miiddet durduktan sonra "Cifr

bizdedir, sen Cifr'in ne oldugunu bilir misin?" dedi.

"Cifr nedir?" diye sordugumda: "O, Adem'den itiba-

ren biitun nebilerin ve vasilerin ilminin, ayni §ekilde

Israil ogullanndan gelmi§-gecmi§ biitun ulemanm

ilminin bulundugu deriden bir kaptir" dedi. Ben, "I§te

ilim budur" dedigimde o, "Evet ilimdir, fakat senin

bildigin ilimlerden degildir" dedi. Ebu Abdillah, bir

sure sustuktan sonra, "Fatima'mn Mushafi" da bizde-

dir; sen Fatima'mn Mushafmi bilir misin?" dedi. Ben

de Fatima'mn mushafimn ne oldugunu sordum. §6yle
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cevap verdi: "O, sizin elinizde bulunan Kur'an'dan iig

defa daha buyiiktur ve onda sizdekinden bir harf dahi

yoktur" dedi. 174

Goruldiigii gibi bu rivayetten, Kur'an'dan ayri

olarak, "el-Camia", "Cifr" ve "Fatima'mn Mushafi"

diye uc kitaptan bahsedilmektedir. Dogrusu bu riva-

yetin te'vil edilecek bir tarafi yoktur. Zira Rasu-

lullah'dan "Insanlarm muhtag oldugu her §ey hak-

kmda hiikiim igeren Peygamber'in ar§imyla yetmi§

ar§m uzunlugunda bir "Camia"nm intikal ettigini;

bundan da diger higbir sahabenin haberi olmayip sa-

dece Ali ve daha sonra Ali evladmm haberdar oldu-

gunu kabullenmek mantik smirim a§maktadir. 175

Diger taraftan "Ali Mushafi"ndan da bahsedil-

mekte ve bu konuda akil almaz iddialarda bulunul-

maktadir. Ebu Mansur Ahmed b. Ali et-Tabressi

(588/1 192)'nin "el-ihticac" adli eserinde, Ebu Zer'den

gelen §6yle bir rivayete gore:

174 Zahir, Ihsan Ilahi, §ia'nm Kur'an, Imamet ve Takiyye Anlayi§i, (gev.

Sabri Hizmetli, Hasan Onat), Ankara 1984, s. 70-72; (Kuleyni, Ebu Cafer

Muhammed b. Ya'luf, el-Kafi fi'l-Usul/el-Usul mine'l-Kafi, c. I (Kitabu'l-

Hucce, Babu Zikri's-Sahifeti ve'l-Cifri ve'l-Camiati ve Mushafi Fahma), s. 339-

341.)

175 Karata§, a.g.e., s. 147-148.



Rasulullah (s.a.v.) vefat ettiginde Hz. Ali,

Kur'an'i topladi ve onu Ensar ile Muhacirlere getirdi.

Rasulullah'm kendisine vasiyet ettigi iizere onu asha-

ba arzetti. Ebu Bekir, onu agmca, agtigi ilk sahifede

ashabi kotiileyen ayetlerle kar§ila§ti. Bunun uzerine

Omer, ayaga kalkh ve "Ey Ali bunu al gotiir, bizim

ona ihtiyacimiz yok!" dedi. Bunun uzerine Ali, topla-

digi Kur'an'i aldi ve oradan uzakla§ti. Sonra kurradan

olan Zeyd b. Sabit oraya geldi. Omer ona, "Ali bize

icerisinde Muhacir ve Ensar'i kotiileyen ayetlerin bu-

lundugu bir Kur'an getirdi. Biz, bir Kur'an te'lif etme-

yi ve onda Muhacir ve Ensar'i kotiileyen ne varsa gi-

karmayi dii§imuyoruz" dedi. Bu teklifi kabul eden

Zeyd, "Eger ben istediginiz §ekilde Kur'an'i yazip

bitirsem, Ali de kendi te'lif ettigi Kur'an'i ortaya ci-

karsa, yaptiginiz her §ey bo§a gitmis, olmaz mi?" dedi.

Omer, "Buna care nedir?" diye sordu. Zeyd, "Siz bu-

nun garesini benden daha iyi bilirsiniz" dedi. Omer,

"Onu oldiirmek ve ondan kurtulmaktan ba§ka gare

yoktur" dedi ve Halid b. Velid'e onu oldtirmesini em-

retti. Fakat Halid, buna muktedir olamadi. Omer, hali-

te olunca onlar, kendilerinde bulunanla degi§tirmek

igin Ali'den elindeki Kur'an'i getirmesini istediler.

Omer, "Ey Ebu'l-Hasan, Ebu Bekir'e getirdigin

Kur'an'i getirsen onun iizerinde ittifak kurabiliriz"
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dedi. Ali de, "Maalesef bu miimkun degil, ben onu
Ebu Bekir'e aleyhinize delil olmasi, kiyamet guniinde,

"Bizim bundan haberimiz yoktu" (A'raf: 172) veya

onu bize getirmedin, dememeniz igin getirdim; benim
yanimda bulunan Kur'an' a, ancak temiz olan kimseler

ve soyumdan gelecek olan vasiler el siirebilir" dedi.

Bunun uzerine Omer, "Onun agiga gikanlmasi igin

belli bir zaman var midir?" dedi. Ali de, "Ever, evla-

dimdan "Kaim" olan ki§i ortaya gikhgmda onu agiklar

ve insanlan ona yoneltir" dedi. 176

Sozii edilen Mushafm nerede oldugu konusunda
da el-Kuleyni'nin Salim b. Seleme'den rivayet ettigi

bir haberde de §6yle denmektedir:

"Bir adam, Ebii Abdillah'a Kur'an okuyordu.

Ben, onun herkesin okudugu Kur'an'dan olmayan

ayetler okudugunu i§ittim. Bunun uzerine Ebii Ab-

dillah, ona "Bu okuyu§tan vazgeg, "Kaim" ortaya gi-

kmcaya kadar herkesin okudugu gibi oku. Kaim orta-

ya giktigi zaman, Allah'in indirdigi kitabi gergegi iize-

re okuyacak ve Ali'nin yazdigi mushafi ortaya gikara-

caktar... 177

176 Zahir, a.g.e., s. 74-75; (Et-Tabressi, Ebu Mansur Ahmed b. Ali et-

Tabresi, el-thticac ala Ehli'l-Lucdc, Iran bs. 1302 (H.), s. 70, 71.)
177 Zahir, a.g.e., s. 78; (Kuleyni, a.g.e., c. 2, s. 533.)
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Peygamberimiz (s.a.v.)'in cok yakm arkadaslan-
na; ashab-i kirama iftira niteliginde olan, insamn tuy-

lerini diken diken eden ve ilk bakista uydurma oldu-

gu, tabiri caizse masa basmda hazirlanmis bir haber
oldugu anlasilan bu tiir rivayetlere kuskusuz itibar

etmek miimkiin degildir.

Ancak yine de bu tiir iftiralara kanan siiler ol-

mustur. Onlara gore soz konusu mushaf, Hz. Ali'nin

oglu Hasan'a ondan sonra diger imamlara ve en so-

nunda da Mehdi-i Muntazar'a intikal etrnigtir. Bu
imam'm gaybxibeti ile Ali Mushafi da onun yanmda
sakh kalmistir. Mehdi zuhur edince bu mushafi cika-

racaktir. 178

Ihsan Ilahi Zahir, bu kisilerin neden bu tiir yolla-

ra saptiklan konusunda §6yle demektedir:

"imameti usul-u din'den sayan; onu inkar eden
kafir, kabul eden de miisluman olur179 diyen giiler, H/
Ali'nin velayetini Kur'an'da bulamamalan iizerine,

giic durumda kaldilar ve meseleye coziim aramak
istediler; neticede Kur'an'in muharref oldugunu, de-

gistirildigini, bircok ayetin ondan gikanldigmi, birgok

ifadenin iskat edildigini iddia ettiler. Onlara gore sa-

178 Karataj, a.g.e., s. 140.
179 Zahir, a.g.e., s. 88.

habenin seckinleri, islam ummetinin ululan, Ali'ye

du§manlik, evladma inad ve Rasulullah'm mirasmi

ortadan kaldirmak igin, Kur'an'dan velayeti cikardi-

lar..." 180

Aslmda Ali Mushafi, ferdi bir calismadir ve di-

ger mushaflardan (elimizdeki Kur'an'dan) icerik yo-

niinden bir farki yoktur. Sadece tertip farkliligi ve Hz.

Ali'nin mushafma bazi ozel notlar ilave etmesinden

ba§ka bir §ey soz konusu degildir. Hz. Ebu Bekir,

Kur'an'i cem' etmeyi umumi bir boyuta yaymak iste-

diginde Hz. Ali'nin §ahsi mushafma itibar etmemi§,

onu yeterli gormemis olabilir. Bu husus bazi ayetlerin

hazfedildigi sonucunu doguramaz. Belki de hazfedi-

lenler, Hz. Ali'nin tuttugu ozel notlardir ki bunlar,

Kur'an'in tefsiri kabilinden O'nun Rasulullah'tan

duyduklarma dair olabilir. Nitekim Hz. Ali de dahil

Ibn Mes'ud ve tbn Abbas gibi bazi sahabiler,

Kur'an'dan inen her ayetin ne hakkmda, kimin hak-

kmda ve nerede nazil oldugunu bildiklerine dair ifa-

delerde bulunmu§lardir. 181

180 Zahir, a.g.e., s. 91-92.

181 Karata§, a.g.e., s. 141-142.
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b) Kur'an'a Almmayan Surelerin Mevcut

Oldugu iddiasi

Kur'an'a almmadigi iddia edilen iki surenin var-

ligmdan bahsedilmektedir. Bunlardan biri, yedi ayet-

ten olu§an "Velaye suresi"dir ki, §eyh Muhammed b.

Ali b. §ehra§ub'un belirttigine gore, bu surenin ta-

mami Kur'an'dan atilmi§tir.182 Digeri de "Nureyn Su-

resi"dir. Bu sure de §ii alim Mirza Hiiseyin Takiyyu'n-

Nuri et-Tabresi (1325/1907)'nin kaleme almis oldugu

"Faslu'l-Hitab fi Tahrifi Kitdbi Rabbi'l-Erbdb" adli kitapta

Kur'an'dan cikanldigi iddiasiyla giindeme gelmi§tir.

Denildigine gore, Hz. Osman mushaflan cogaltip bu

niishalara uymayan dokiimanlann yakilmasi emrini

verdigi zaman, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in faziletinden

soz eden bu sureyi de yok etmi§tir.183

Prof. M. Tayyib Okig, "Kur'an-1 Kerim'i Taklid

Te§ebbusleri" adli bir makalesinde Hindistan'm

Bankipore gehrindeki Genel §ark Kiituphanesi'nde

biitiin sureleri ihtiva eden apokrif (uydurma) bir

yazma mushafin mevcut oldugunu ifade etmekte-

182 Demirci, a.g.e., s. 224; (Et-Tabresi., Faslu'l-Hitab fi Tahrifi Kitabi Rabbi'l-

Erbab, Necef 1298, s. 180-181.)

183 Demirci, a.g.e., a.y; (Et-Tabresi, a.g.e., a.y.)
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dir. 184 Bu niishada Kur'an-i Kerim metninin muhtelif

yerlerine bazi ilaveler yapildigi gibi uydurulmu§ iki

ayri sure de bulunmaktadir. Bunlardan birincisi, kirk

bir ayetten olu§an "Suretu'n-Nureyn" yard Iki Nur

Suresi'dir. Iki nurdan maksat Hz. Peygamber ile Hz.

Ali' dir. Bu uyduruk sure, ilk defa 1842'de Fransiz

miistegrik "Garcin de Tassy" tarafmdan Kazan Uni-

versitesi Profesorlerinden, sonradan hristiyanla§-mi§

Mirza (Alexandre) Kazem Bek tarafmdan, bu sureyi

tahlil ve tenkid eden bir yazi kaleme almmi§tir.

Ikinci sure ise yedi ayetten ibaret olan "Sureru'l-

Velaye"dir ki, Hz. Ali ve imamlara gosterilmesi gere-

ken hiirmet ve itaatten bahseder.

Biitiin bu uyduruk sure ve ayetlerin, Mirza Ka-

zim Bek'in belirttigi gibi, §iiler tarafmdan nazan itiba-

ra almmasi §6yle dursun, me§hur polemik kitaplann-

da bile bunlardan hie, bahsedilmemi§tir. 185

c) Ayetlerde Tahrif Yapildigi iddiasi

Bu manada, Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'i oven ayetlerle

Hz. Ebu Bekir ve Hz. Omer gibi sahabilerin yerildigi

ayetlerin Kur'an'dan gikanldigi iddia edilmektedir.

184 Diyanet Dergisi, X. 7-12.

185 Cerrahoglu, Ismail, Tefsir Tarihi, Fecr yay., Ankara 1996, c. 1, s. 370-

371.
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Mesela; el-Kdfi'de §6yle bir rivayet nakledilir:

"Ebu'l-Hasen, bana bir mushaf uzatti ve §6yle dedi:

"Onda olani goriiyor musun?" Bunun iizerine

mushaf1 agtim ve onda "Lem yekunillezine keferu..."

(Beyyine: 1) ayetini okudugumda, orada, Kureys/ten

70 ki§inin isimlerinin, babalarmin isimleriyle zikredil-

digini gordiim. 186

El-Ka§i, es-Safi adli tefsirinde, el-iya§i'den Ebu

Abdillah'm soyle dedigini nakleder: "Eger, Kur'an

inzal edildigi §ekliyle okunmus. olsaydi biz, onda is-

men zikredilmi§ olurduk." 187

Yine Ebu Cafer'den §6yle dedigi nakledilmistir:

"Kur'an, dort ceyrek olarak nazil olmu§tur. Dortte biri

bizim hakkimizda, dortte biri du§manlanmiz hakkm-

da, dortte biri siinen ve emsal, son dortte biri ise farz-

lar ve ahkamdir." 188

Bazi Kur'an ayetlerinden "fi velayeti Aliyyin",

"£i Muhammedin", "Muhammedun ve alihi", "ali

Muhammed", "ve'1-Eimme", "el-Vasiyye" gibi ibare-

186 Zahir, a.g.e., s. 76-77; (El-Kuleyni, el-Kafi, "Kitabu Fadli'l-Kur'an", c. 2,

s. 63.)

187 Zahir, a.g.e., s. 97; (El-Ka§i, Molla Muhsin, es-Safi (Tefsir), Mukaddi-

me, s. 11.)

188 Karata§, a.g.e., s. 116; (El-Kuleyni, er-Ravda Mine'l-Kafi, c. 1, s. 50.)
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lerin gikanldigi da iddia edilmi§tir. 189 Ve bu konuda

pek cok rivayet nakledilmi§tir.

Ancak hemen §unu ifade edelim ki, tahrif ifade

eden bu rivayetler senet itibariyle, haddi a§mak ve

mezhepten sapmakla itham edilen bir takim zayif ki-

§ilere isnad edilmi§tir. Bunlarm da §ia icerisinde, ken-

dilerine "Rafizi" denen gok kiiciik bir azmlik oldugu

ileri siirulmu§tur ve bu ki§iler, rical kitabi yazanlara

gore makbul kigi olarak kabul edilmemi§lerdir. 190

4- Tahrif ve §iT Ulema

Hicri 3. (M.9) asirdan itibaren, biitun rivayetleri

toplayan hadis ve fikih kitaplannin yazilmasma ba§-

lanmi§tir. §ii alimlerden, Ahbariler (Ahbariyj-'e) diye

adlandinlanlara gore bu kaynaklardan dordiinde yer

alan rivayetlerin tamami sahih olup kesin bir §ekilde

imamlarm soz ve fiillerini ifade etmektedir. Bu dort

kitap el-Kuleyni'nin (6. 329/940) "el-Kafi"; §eyh Saduk

Ibn Babeveyh (381/991)'in "Men la yahduruhu'l-Fakih";

Ebu Cafer et-Tusi (460/1067)'nin "el-istibsar fima-

Uhtulife mine'l-Ahbdr" ve "Tehzibu'l-Ahkam" adli eser-

lerdir. Usuliler (Usuliyye) diye bilinen alimlere gore

ise bu ve benzeri kitaplann ihtiva ettikleri rivayetlerin

189 Karatag, a.g.e., s. 126.

190 Demirci, a.g.e., s. 226.
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tamami sahih degildir. 16.000'den fazla rivayeti topla-

yan el-Kaft iizerinde yapilan bir arastirmanm, bunlar-

dan yalmzca 5072 rivayetin sahih oldugunu ortaya

koymasi Usulileri teyid etmektedir. 191

a) Tahrifi Savunan §ii Ulema

el-Kuleyni'den itibaren, asrimiza dek tahrif iddi-

asmda bulunan sii alimler olmustur. Soz konusu alim-

leri soyle siralayabiliriz:

1- Muhammed b. Yakub el-Kuleyni (h. 328): §ia

tarafmdan mutemed, giivenilir kabul edilen dort te-

mel kitaptan "el-Usul mine'l-Kafi" adli eserinde tahrif

ifade eden rivayetleri nakletmistir.

2- Ali b. Ibrahim el-Kummi: el-Kuleyni'nin 6g-

rencisidir ve §ia tarafmdan kaynak olarak kabul edi-

len tefsirinde bu kabil iftiralan zikretmistir.

3- Muhammed b. Mesud el-Ayya§i: Tefsir sahi-

bidir ve bu tefsir daha sonraki bircok tefsire kaynaklik

etmistir.

4- Muhammed b. el-Hasan es-Saffar (290): On
birinci imam Hasan el-Askeri'nin talebelerinden ol-

dugu soylenen bu zat "Besairu'd-Deracat" adli hadis

kitabmm miiellifidir.

191 Karata?, a.g.e., s. 154-155.

5- Furat b. Ibrahim el-Kufi: 3. asir alimlerdendir

ve tefsir sahibidir.

6- Ebu Sehl Ismail b. Ishak: "Kitabu't-Tenbih"m

miiellifidir.

7- Abdullatif el-Kazrani: Onbirinci asir miiellif-

lerinden olup, "Mir'atu'l-Envar ve Mi§katu'l-Esrar"m

yazandir. 192

8- Molla Muhsin el-Ka§i: On birinci asnn muel-

liflerindendir. "es-Safi" adli eserinin mukaddimesinde

el-Kuleyni'den naklettigi bazi rivayetleri zikrettikten

sonra §6yle bir soru soruyor: "Birisi cikip diyebilir ki,

efendim eger Kur'an degi§tirilmi§se o takdirde bize de

hiiccet olmaz. Allah, Kur'an'i koruyacagmi va'd edi-

yor. Eger elimizdeki Kur'an muharref ise saglam bir

olgiimiiz kalmamis demektir." El-Ka§i, bu soruya su

cevabi verir: "Her halukarda Kur'an'm degi§tirilen

kismi, esas maksadi bozacak mahiyette degildir. Hz.

Ali, Al-i Muhammed ve bazi mtinafiklarin isimlerinin

Kur'an'dan cikanlmasi gibi veya Kur'an'da yapilan

tebdil ve tagyir, tefsiri acidandir. Yani Kur'an'i degis-

tirenler, onun tefsir ve te'vilini etkilemek icin degi§-

tirmi§lerdir."

192 Karata§, a.g.e., s. 158-159.
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9- Hicri on ikinci asir alimlerinden olan Seyyid

Abdullah el-Alevi de Kur'an'm tahrif ve tebdile ug-

radigmi iddia eder. "Tefsiru'l-Kur'dn" adli eserinde

Hicr 9. ayetinin tefsirinde soyle der: "Yani, biz

Kur'an'i mehdi gelinceye kadar zikr ehlinin yanmda

muhafaza ederiz. Ya da ayetin manasi, biz onu levh-i

mahfuzda muhafaza ederiz, §eklindedir."

10- Hicri ondordiincu asrm alimlerinden olan

Sultan Muhammed el-Horasani; ona gore de Kur'an'-

da tahrif vaki olmu§ olsa bile, Kur'an'm maksatlarma

zarar vermeyecek §ekilde vuku bulmugtur.

11- Yine hicri ondordiincu asrm alimlerinden ve

1325/1907'de vefat eden Mirza Hiiseyin et-Tabressi'-

nin, "Faslu'l-Hitab fi Isbat-i Tahrifi Kitabi Rabbi'l-Erbab"

adli bir kitap yazdigi ve bu kitabmda Kur'an'm tahrif

edildigini ispata cahstigi belirtilmektedir. 193

Musa Kazim Yilmaz, biitiin cabalarma ragmen

bu kitabi Iran'da temin edemedigini, bu hususun da

Iran alimlerinin, tahrif konusuna onem vermedikle-

rini, baska bir ifadeyle, tahrifle ilgili olarak yazilan

eserleri arhk ciddiye almadiklanm gosteren bir i§aret

193 Yilmaz, Musa Kazim, "§ia'nm Kur'an ilimleriyle Ilgili G6ru§leri"

§iilik Sempozyumu, s. 178-179.

oldugunu ifade etmektedir.194 Soz konusu kitap, 400

sayfayi a§makta olup Necef'te kaleme almmi§ ve H.

1398 tarihiyle basilmistir. Yazma nushasmm, Hiza-

netu'l-Kutubi Dari'l-Feth'de oldugu belirtilmekte-

dir. 195

b) Tahrifi Reddeden §it Ulema

Hicri 3. asirdan itibaren ortaya cikan Kur'an'm

tahrif edildigi iddiasi sadece siinni muhitte infiale yol

acmakla kalmamig, ayni zamanda akl-i selim sahibi

birgok §ii alimin de tepkisini cekmi§tir. Asirlardir sii

alimler/yazarlar konu ile ilgili goriis serdetmekten, bu

sapik ve temelsiz iddiayi reddetmek icin risale/kitap

yazmaktan geri durmami§lardir. Bu husus, soz konu-

su iftiranm ilim erbabmca reddi agismdan olumlu bir

mahiyet arzetse de; ayni zamanda asirlardir alimleri

meggul eden, onlan eser yazmaya zorlayan ciddi bir

problem olmasi boyutu ile de vehameti inkar olun-

mayacak bir durumdur. 196

Bilindigi gibi sii alimlerin hakim ekseriyeti tara-

fmdan soz konusu iftira reddedilmektedir. Simdi biz,

bu alimlerden birkacmi zikredelim:

194 Yilmaz, a.g. teblig metni, s. 179.

195 Karata§, a.g.e., s. 162. Ayrintih bilgi igin bkz. a.g.e., s. 162-173.

196 Karatas, a.g.e., s. 174.
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1- Fadl b. §azan (260/874): 3. asir sii musanniflar-

dan biridir.

2- "§eyh Saduk" olarak bilinen Muhammed b.

Ali b. Babaveyh el-Kummi (381/991): Onun, ilk dort

asir icerisinde Kur'an'da tahrif olmadigmi soyleyen

ilk §ii alim oldugu soylenmektedir. 197 Diyor ki:

"Inancimiz odur ki Ytice Allah'm, Nebisi Mu-

hammed'e (s.a.v.) indirdigi Kur'an, iki kapak arasm-

dadir; insanlann ellerinde olandir ve bundan fazla

degildir. Halka gore surelerin sayisi yiiz ondorttiir.

Bize gore ise, "ed-Duha" suresi ile "Elem Nesrah"

(insirah) Suresi bir tek suredir; "Elem tera" (Fil) Suresi

ile "Li ilafi" (Kureys) suresi de bir tek suredir. Bizim,

Kur'an'm bundan (mevcut halinden) fazla oldugunu

soyledigimizi ileri siiren, yalancidir." 198

3- "imamu'1-Huda" diye adlandinlan Seyid el-

Murtaza (436/1044): O, bu konuda el-Kummiye uy-

mu§rur. 199

4- Ebu Cafer et-Tusi (460/1067): et-Tibyan adli

tefsirinde soyle der: "Hz. Peygamber'den higbir kim-

senin karsi cikmayacagi §u hadis rivayet edilmistir:

197 Zahir, a.g.e., s. 113-114.

198 Karatag, a.g.e., s. 175; (Seyh Saduk, el-Itikadat, 98-100.)

199 Zahir, a.g.e., s. 115.

"Size iki biiyiik emanet birakiyorum: Onlara baglan-

digmiz siirece asla dalalete du§mezsiniz. Bunlar, Al-

lah'm kitabi ve ltretim, yani Ehl-i Beytimdir." Bu riva-

yet, Kur'an'm her asirda mevcut olduguna delalet

eder; zira Hz. Peygamber'in baglanilmasi gerekli ol-

mayan bir seye baglanmayi emretmesi caiz degil-

dir." 200

5- "§eyh Mufid" diye bilinen Muhammed b.

Muhammed b. Nu'man (414/1022).

6- Ebu Ali et-Tabressi (548/1153): Mecmeu'l-

Beyan adli tefsirin mukaddimesinde soyle der: "Mez-

hebimizin ileri gelenlerine gore dogru goriis^ tahrif

iddiasmm dogru olmadigidir." 201

7- Muhammed b. Hasan el-Hurr el-Amili

(1104/1692): Vesailu'§-§ia adli kitabm yazandir.

8- Muhammed Htiseyin Ka§ifu'l-Gita (1373/

1953): §6yle demektedir: "Kur'an'm tahrif ya da nok-

san oldugu yoniindeki rivayetler, zayif ve sazdir. Bilgi

ifade etmeyen ve amel edilmeyecek ahad haberlerdir.

Ya bir yonden te'vil edilir ya da duvarm yiiziine car-

pihr." 202

200 Zahir, Ihsan Ilahi, a.g.e., s. 116; (Et-Tusi, et-Tibyan, Necef bs., c. 1, s. 3.)

201 Karatas, a.g.e., s. 179.

202 Kasifu'1-Gita, a.g.e., s. 49; Karatas, a.g.e., s. 189.
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9- "el-Mizan " adh tefsirin mtiellifi Muhammed
Hiiseyin et-Tabatabai (6. 1982) de tahrifi reddederek

sunlan soylemi§tir:

"Kur'an, nazil oldugu giinden, guniimuze dek

kesintisiz olarak gelmi§tir. Sureler ve ayetler,

miislumanlar arasmda siirekli kullamlmis ve nesilden

nesile miikeminel bir sekilde aktanlmistir. Bugiin eli-

mizde olan Kur'an, on dort asir once Peygamber'e

indirilmis olan Kur'an' dir... Allah, Kur'an'm tahrif

edilmeye karsi korundugunu belirtmi§tir. Gergegin ve

islam'm onca dugmaninm oldugu bir diinyada, ancak

ilahi bir kitap on dort asir boyunca korunabilir." 203

c) Kur'an'm Tahrif Ediimediginin Delilleri

Soziinii ettigimiz ikinci kisim §ii alimler,

Kur'an'm tahrif edilmedigine dair delilleri §6yle ser-

detmiglerdir:

1- Kur'an'm ifadeleri

Tahrifi reddeden islam alimlerine gore "Ku§ku-

suz zikri (Kur'an'i) biz indirdik ve onun koruyucusu da

biziz." (Hicr: 9) ayeti, Kur'an'm tahriften mahfuz ol-

dugunu agikca ifade etmektedir. Tahrifi savunanlar,

ayette gegen "ez-Zikr" lafzmm "Rasulullah" demek

203 Karatag, a.g.e., s. 183-186; (Et-Tabatabai, Islam'da $ia, s. 135-137.)
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oldugunu ileri siirerek Kur'an'm tahrif edilebilecegini

iddia ermiglerdir. Oysa bu yanli§ bir te'vildir. Cunkii

bu ayetten iig ayet once yer alan "Ve dediler ki: Ey ken-

disine "ez-Zikr" (Kur'an) indirilen! Sen gergekten delisinl"

(Hicr: 6) ayetinde gecen "ez-Zikr"den maksadm
Kur'an oldugu aciktir.204

2-TarihTZaruret

Yaklagik on be§ asir once Hz. Peygamber, nii-

biivvet davasmda bulunmu§; nubiivvetine delil olarak

da pek 50k mucize gostermistir. Fakat en biiyiik mu-

cizesi Kur'an-i Kerim'dir. Kur'an, biitiin cinleri ve in-

sanlan, bir benzerini getirmeye davet ettigi halde hig

kimse kiicuk bir surenin benzerini bile getirememi§tir.

Boylece geyrek asir gibi bir zaman zarfmda benzersiz

bir kitap oldugunu biitiin diinyaya gostermistir. Do-

layisiyla bugiin elimizde bulunan Kur'an'm, Rasu-

lullah'a nazil olan Kur'an'm aynisi oldugu ve hicbir

sekilde degigtirilmedigi hususu tarihi bir zaruret ola-

rak ortaya gikmaktadir.

Kur'an'a baktigimiz zaman birgok muciz vasifla-

nyla inanmayanlara meydan okudugunu goriiyoruz.

"Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Oyleyse siz de onun

204 Yilmaz, a.g. teb. Metni, s. 184-185; (El-Hui, el-Beyan, s. 207.)
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benzeri olarak uydurulmu§ on sure getirin" (Hud: 13) gibi

ayetlerle insanlan bir benzerini getirmeye davet edi-

yor. Kur'an'm en muciz tarafi kuskusuz fesahat ve

belagatidir. Elimizdeki Kur'an da her yoniiyle mu'ciz-

dir. §ayet tahrif edilmis olsaydi, baska sozler icine

kansmis olurdu ki, Have edilenler de mu'ciz olmaya-

cagi icin ehl-i tahkik tarafmdan tesbit edilmis olacakti.

Ote yandan, Kur'an'in eski iimmetlerle ilgili ha-

berleri bugiine kadar tekzib edilmedigi gibi, istikbale

ait haberleri de aynen cikmi§tir. Eger Kur'an'da ziya-

de veya noksan olsaydi degisik niishalannda mutlaka

farkedilecekti. Oysa elimizdeki niisha tiim icaz vasif-

larmi tasimaktadir; o halde tahrif vaki olmamistir.205

3- Kur'an'a Miiracati Emreden Hadislerin Durumu

Kur'an'm tahrif edilmedigini gosteren en biiyiik

delillerden bir tanesi, fitnenin meydana gelmesi sira-

smda, problemlerin coziimu igin Kur'an'a miiracati

emreden hadislerdir. Bunlarm ba§mda da "Sakaleyn

hadisi" gelmektedir. Tahrifi reddeden §ii alimlere go-

re "Sakaleyn hadisi" tahrifi tumiiyle reddeden bir ha-

distir. £iinku Rasulullah, burada iimmetine iki degerli

hazine biraktigim ifade ediyor. Birisi Allah'm Kitabi,

205 Yilmaz, a.g. teb. Metni, s. 185; (Et-Tabatabai, el-Mizan, XII, 105)
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digeri de Ehl-i Beyt'tir. Rasulullah, bu iki degere sa-

rilmayi emrediyor. Rasulullah aym hadiste, bir iki

degerli hazinenin birbirinden aynlmayacagmi da ha-

ber veriyor. Eger Kur'an tahrif edilmis olsaydi,

muharref bir kitaba temessulii emretmenin bir anlami

kalir miydi?206

Diger taraftan, hadislerin Kur'an'la kar§ila§tinl-

masmi emreden hadis de Kur'an'm tahrifine engel-

dir.207 Zira karsila§tirmanm amaci dogruyu yanlistan,

hakki batildan ayirmaktir. Eger Kur'an tahrif edilmis

olsaydi, karsilastirmayi emretmenin bir onemi kal-

mazdi.208

4- Rivayetlerin Durumu

Kur'an'm tahrif edildigini gosteren rivayetlerin

tumii ilim ifade etmeyen ahad haberlerdir. Senedi za-

yif olanlar oldugu gibi, senedi sahih olup delalet giicii

zayif olanlar da vardir. Ayrica birgogunun mevzu ya

da miidelles olmadiklan iddia edilemez.

Bazi rivayetler, Kur'an'dan olmadigi en cahil in-

sanlar tarafmdan bile bilinen bazi lafizlarm,

206 Yilmaz, a.g. teb. Metni, s. 186; (El-Hui, el-Beyan, s. 210.) Sakaleyn

Hadisi igin bkz. Ahmed b. Hanbel, Musned, c. 3, s. 14-17.

207 Yilmaz, a.y,; (Et-Tabrest, Mecmau'l-Beyan, 1, 15.)

208 Yilmaz, a.y.; (et-Tabatabai, el-Mizan, XII, 107, 108.)
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Kur'an'dan oldugunu ifade edecek kadar seviyesizdir.

Mesela; "Eger yetimlerin haklarmi gozetmeyeceginden

korkarsaniz, size heldl olan kadinlardan ikiser, tiger, dorder

tone nikdhlayin..." (Nisa: 3) ayetiyle ilgili olarak "§art"

ve "cevap" arasmda Kur'an'm iigte birinin dii§mu§

oldugunu ifade eden rivayetler bu kabildendir.209

"Ali, Al-i Muhammed vb." lafizlann Kur'an'dan

oldugunu ifade eden bazi rivayetler ise tefsir kabilin-

dendir. Biiriin bunlar gozonime alinirsa, Kur'an'm

tahrif edildigine delil olarak sahabe veya Ehl-i Beyf-

ten haber nakledenlerin durumunun garip oldugu

anla§ilacaktir. Her §eyden once, Kur'an'm muharref

oldugunun kabul edilmesi halinde hiiccet olma ozel-

ligi kaybolur, niibiivvete bagli tiim maarif de batil

olur. O takdirde bir miislumanm, davasmi ispat icin

muhtac oldugu delillerin tiimu yok olur. Bu da im-

kansiz olduguna gore Kur'an'm tahrifi miimkun de-

gildir.210

Burada hemen §unu ifade edelim ki tahrif iddia-

larini reddeden imamiye bilginleri, tahrifle ilgili tiim

rivayetleri reddetmeleri gerekirken, bunu yapmayip

rivayetleri te'vil etme yoluna gitmi§lerdir. Cafer-i Sa-

209 Yilmaz, a.y.; (Mekarim §irazi, Tefsir-i Numune, XI, 30.)

210 Yilmaz, a.y.; (et-Tabatabai, a.g.e., XII, 114.)
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dik ve el-Kuleyni'nin "Vallahi hakeza nezelet - Valla-

hi bu §ekilde nazil olmu§tur" §eklindeki vurgularmm

"ey bihaza'l-Ma'na nezelet-yani bu manada nazil ol-

du" geklinde te'vil edilmesi gibi. Dogrusu bu, pek ya-

kigik bir durum degildir. 211

5- Hz. Ali'nin Tutumu

Tahrife kar§i gikan alimler, Hz. Ali'nin bir

mushaf cem ettigi §eklindeki haberlerin tahrif olayma

kesinlikle delalet etmedigini ifade etmektedirler. On-

lara gore Hz. Ali'nin cem ettigi mushaf, digerinden

farkli degildir. Onda, sadece ayet ve sure tertibi agi-

smdan bazi degi§iklikler vardir. Bu da tahrife delalet

etmez.212 Kaldi ki, eger Hz. Ali'nin mushafi diger

mushafa muhalif olsaydi, Hz. Ali, muhaliflerini mut-

laka miinazaraya davet ederdi.

Diger yandan, ilk iic halifeyi minberde bile ken-

disine mahsus bir tavirla tenkid eden Hz. Ali'nin

Kur'an'm tahrifi kar§ismda susmus. olmasi, onun ilmi

dehasi ve miimtaz §ahsiyetiyle geli§mektedir. §u hal-

de Hz. Ali'nin Kur'an'm tahrifi kargismda susmu§

oldugunu iddia etmek, ona en biiyiik acizligi isnad

etmek demektir. Zira halife olan bir insanm, kendi

211 Yilmaz, a.g. teb. Metni, s. 186, 187.

212 Yilmaz, a.g. teb. Metni, s. 187; (Mekarim §irazi, a.g.e., XI, 28.)
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hilafetinin hakhligmi ispat eden ayetlerin Kur'an'dan

cikanlmasma seyirci kalmasi, onun cesaretsiz oldu-

gunu gosterir.213 Bu da olanaksiz olduguna gore soz

konusu iddialar asilsizdir.

6- Beni IsraiPe Benzerlik

Tahrifi savunanlar, "Beni israil'de meydana gelen

her sey, Muhammed'in iimmetinde de aynen meydana gele-

cektir"2U hadisine dayanarak Tevrat ve Incil'de tahrif

yapildigina gore Kur'an'da da yapilacaktir, diyorlar.215

Bu iddiaya kar§ilik, tahrifi reddeden §ii alimler,

bu hadisin kismi bazi sonuclar icin gecerli oldugunu

ifade ederler. Onlara gore eger, Beni israil'de meyda-

na gelen her olay icin Muhammed iimmetinde benzer

bir olay aranacaksa; Tevrat ve incil'in tahrif edilmesi

olaylannm benzeri, Muhammed Ummeti'nin yetmis.

tic firkaya boltinmesi olayidir. Bu itibarla, iki iimmet

arasmdaki benzerlik hicbir §ekilde Kur'an'm tahrifine

delil olmaz. Olsa olsa, Kur'an'm reyle tefsiri, mevzu
rivayetlerin tefsire kaynak yapilmasi gibi hususlar

benzerlige ornek gosterilebilir.216

213 Yilmaz, a.y.; (geriati, Muhammed Taki, Tefsir-i Nuvin, s. 36.)
214 Ahmed b. Hanbel, Miisned, V, 218.

215 Yilmaz, a.g. teblig metni, s. 180; (Et-Tabatabai, a.g.e., XII, 109.)
216 Yilmaz, a.g. teblig metni, s. 188; (Et-Tabatabai, a.g.e., XII, 118.)

Son olarak, gunumiizdeki sii alimlerin Kur'an'm

tahrifi konusundaki gorii§leri hakkmda fikir sahibi

olmak bakimmdan M. Kazim Yilmaz'm §u izlenimle-

rine yer verelim:

"Bugunkii Imamiyye (§ia) alimleri, diger mutedil

alimler gibi tahrifi kesinlikle reddediyorlar. 1991 yili-

nin Eyliil aymda Iran'da yaptigimiz bir incelemede

bunu mii§ahade ettik. Sahit oldugumuz manzaralar,

Kur'an'm tahrif edilmedigi konusunda son derece

sevindiriciydi. Her geyden once, iran'daki hocalarla

tahrif konusunu gortismek istediginizi bildirdiginiz

zaman, sorunuzu iiziintuyle kar§ilarlar. Hatta hayal

kinkligma ugradigmi soyleyenler de oldu, Nitekim

Mirza Hiiseyin et-Tabressi'nin "Faslu'l-Hitab" adli ese-

rini israria aradigimiz halde, kitabi satin alamadik.

(^iinkii ya hie kimse sahip cikmak istemiyordu; ya da

yeni baskilan artik basilmiyordu. Her ikisi de sevindi-

ricidir." 2:7

217 Yilmaz, a.g. teblig metni, s. 188, 189.
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sonuq

-

Goruldiigii gibi §ia, miisliimanlar arasmda orta-

ya cikan imamet (yani devlet baskanligi) konusundaki

ihtilafm neticesinde ortaya cikrru§tir. imameti bir ce-

kirdege benzetecek olursak; §ia, bu cekirdekten filiz-

lenerek geli§mi§, buyiimus. ve giinumuzde hala varh-

gim surdiirmektedir.

§iiphesiz §ia, (isna 'Aseriyye) islam! bir mezhep-
tir. Yine suphe yok ki §ia, biitxin goriislerini ya

Kur'ani bir nass'a veya Hz. Peygamber'e (s.a.v.) nisbet

edilen bir hadise dayandirmaktadir. Ehl-i Sunnetle,

daha once belirttigimiz ihtilaflar disinda gerek

Usulu'd-Din (inang esaslan), gerekse Furu'u'd-Din

(fikhi meseleler)'de aralarinda derin farkliliklar yok-

tur. Bu hususu, ozel olarak Kur'an-i Kerim icin de ifa-

de edebiliriz.

§ia'nm Kur'an-i Kerim hakkmdaki genel gecer

g6rii§lerini soyle siralayabiliriz:

1- Kur'an vahyi Hz. Peygamber (s.a.v.) zama-
nmda toplanmis. ve iki kapak arasma konulmu§tur.
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2- Kur'an, "yedi harf" iizerine degil, "tek harf"

iizerine nazil olmustur.

3- Kur'an'm kiraati konusundaki rivayetler,

siinni goriisiin aksine, miitevatir degildir. Kur'an'm

mutevatir olmasi, kiraatlarmda miitevatir olmasmi

gerektirmez.

4- Kur'an mahluktur, yani yaratilmistir. §ia, bu

konuda Mu'tezile ile aym goriistedir.

5- Kur'an'da muhkem ve miitesabih ayetler var-

dir. Muhkem ayetlerin manalan aciktir. Miitesabih

ayetlerin manasim ise en iyi Allah bilir. Bununla be-

raber, Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlan da bu ayetle-

rin manalarim bilirler.

6- Kur'an'da nasih ve mensuh ayetler vardir.

7- Insanlar arasmda, ancak armmi§ olanlar,

Kur'an'm gerceklerine ula§abilirler. Bu bakimdan tef-

sir, ancak Nebi ve sozleri, Nebi'nin sozii gibi hiiccet

olan' imamlardan yapilan saglam nakillerle caizdir.

Dolayisiyla Kur'an'i rey ile tefsir etmek caiz degildir.

8- Kur'an'm zahir ve batih manalan vardir; her

ikisine inanmak vacibtir. Zahir ve batm ilmi, Hz. Pey-

gamber'den Hz. Ali vasitasiyla imamlara tevarus yo-

luyla intikal etmi§tir.

9- Bugiin musliimanlarm ellerinde mevcut olan

mushaf, Hz. Peygamber'e nazil olan Kur'an'm aynisi

olup, onda ne bir fazlalik ne de herhangi bir eksiklik

asla vaki olmami§tir.

Burada hemen §unu ifade edelim ki Hz. Ali'nin,

Hz. Peygamber'in saghgmda veya vefatmdan sonra

ozel bir mushaf edindigi bilinen bir gercektir. Bunda

yadirganacak, altmda bir bit yenigi aranacak bir du-

rum da yoktur. Nitekim Abdullah b. Mes'ud, Abdul-

lah b. Abbas gibi alim, muallim ve fakih sahabilerin

de ozel mushaflan vardi. Ancak imamet konusunda

a§inya kacip da yollarim sagiran bazi giiler, Hz.

Ali'nin sozkonusu mushafmdan yola gikarak bir ta-

kim asilsiz iddialarda bulunmuslardir. Onlara gore:

1- Rasulullah vefat ettiginde Hz. Ali, Kur'an'i

toplayip ashaba arz etmis; Fakat onlar, o mushafta

kendilerini kotiileyen ayetleri goriince, onu reddet-

mi§ler.

2- Bu mushaf, Hz. Ali'nin oglu Hasan' a, ondan

sonra diger imamlara, en sonunda da Muhammed el-

Mehdi el-Muntazar'a intikal etmigtir.

3- Bu imamm gaybeti ile soz konusu mushaf,

onun yanmda sakh kalmi§tir.
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4- Adi gegen Mehdi, zuhur edince bu mushafi da

ortaya gikanp insanlan ona davet edecektir.

Bugiinku §iilerde (isna 'A§erilerde) gorulen du-

rum, onlarm bu tiir iddialara itibar etmedikleri ve on-

lara inanmadiklan yoniindedir. Ancak, "Acaba bu
konuda takiyye mi yapiyorlar?" sorusu, hakh veya

haksiz olarak, devamli akillarda takih kalmi§tir.

. . . ku§kusuz hidayet Allah'tandir.
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